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  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην  παρούσα  εργασία παρουσιάζουμε τη σχέση μεταξύ του Ανθρώπινου 

Κεφαλαίου και της Οικονομικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα. Υποθέτουμε ότι ο 

βασικός θεσμικός μηχανισμός για το Ανθρώπινο  Κεφάλαιο είναι η Εκπαίδευση. 

Βασίστηκε σε ετήσια στοιχεία που πάρθηκαν από το  Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο(IMF) και αφορούν την χρονική περίοδο 1960-2007. Για την 

πραγματοποίησή της χρησιμοποιήθηκε ως κύριο εργαλείο το οικονομετρικό 

πακέτο Eviews. 

Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της ισχύς του νόμου του Wagner στην 

Ελλάδα καθώς και  η  διερεύνηση της ύπαρξης μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας 

σχέσης ανάμεσα στις Δαπάνες Εκπαίδευσης  και στο Ακαθάριστο  Εγχώριο 

Προϊόν. Χρησιμοποιήθηκε μια  μορφή του υποδείγματος και πραγματοποιήθηκε 

έλεγχος στασιμότητας, συνολοκλήρωσης με τις μεθόδους των Engle-Granger και 

του Johansen. Tέλος, έγινε έλεγχος αιτιότητας των Δαπανών Εκπαίδευσης και του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ : Δαπάνες Εκπαίδευσης , Ακαθάριστο  Εγχώριο Προϊόν, 

Ανθρώπινο κεφάλαιο, johansen cointegration test, Στασιμότητα, Αιτιότητα κατά 

Granger, Ελλάδα. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper examines the relationship between human capital and economic growth 

in Greece. We assume that the basic mechanism for human capital is education. 

Based on annual data taken from the International Monetary Fund (IMF) and 

concern the period 1960 - 2007.  Econometric package Eviews was used as the 

main tool in this essay. The purpose of this study was to investigate the validity of 

the Wagner Law in Greece and the existence of  long-run and short-run 

relationships between  education expenditure and Gross Domestic Product. Used a 

form of the model and took control of stagnation, integration with the methods of 

Engle-Granger and Johansen. Finally was checking causality of Education 

Expenditure and Gross Domestic Product. 

 

  

KEY WORDS : Education expenditure, Human capital, Gross Domestic Product, 

Stationarity, Cointegration, Granger’s Causality,Greece. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ   
 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας πολλών ερευνητών. 

Κάποιοι από αυτούς επικεντρώνονται στο άτομο και στα χαρακτηριστικά του, 

αναφέροντας ότι ανθρώπινο κεφάλαιο για το άτομο ορίζεται ως το σύνολο των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εμπειριών που διαθέτει το άτομο, ενώ για την 

κοινωνία ορίζεται ως το σύνολο των γνώσεων και των εμπειριών που διαθέτει η 

κοινωνία. 

Η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου των κοινωνιών επιτυγχάνεται μέσα από 

την επένδυση σε παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η καινοτομία  που 

θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης. 

Η επίδραση της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην 

παραγωγική διαδικασία συνιστά δεδομένο το όποιο είχε προβλεφθεί πολλά χρόνια 

πριν από κορυφαίους της οικονομικής θεωρίας όπως ο AdamSmith και ο 

AlfredMarshall. 

 Για να επιτευχθεί η σωστή εκπαίδευση είναι απαραίτητος ο συνδυασμός κάποιων 

βασικών χαρακτηριστικών αλλά και η αποτελεσματική συνεργασία κράτους, 

οικογένειας, κοινωνίας και όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Διότι η 

εκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο στην πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια και το 

πανεπιστήμιο αλλά επεκτείνεται στην εκπαίδευση από την οικογένεια αλλά και 

στην δια βίου εκπαίδευση είτε εντός είτε εκτός εργασίας. Η επένδυση στον τομέα 

της εκπαίδευσης αποτελεί παρακαταθήκη για κάθε κράτος και για κάθε οικονομία. 

Σύμφωνα με ενδείξεις το καλύτερο μορφωτικό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού 

προκρίνει την οικονομία, μεγεθύνει την ανάπτυξη και τη παραγωγικότητα καθώς 

και ανεβάζει με πιο γρήγορους ρυθμούς το εισόδημα.  
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Οι περισσότερες μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση του 

μορφωτικού επιπέδου μιας κοινωνίας σχετίζεται θετικά με την οικονομική 

ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε χώρες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή με χαμηλό 

εισόδημα. Χώρες που επενδύουν περισσότερα χρήματα στη δημόσια εκπαίδευση 

έχουν χαμηλότερη εισοδηματική ανισότητα μακροπρόθεσμα. Επιπλέον  υπάρχει 

θετική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και της συμμετοχής στο 

εργατικό δυναμικό. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο μικρότερη 

είναι η πιθανότητα για ανεργία. Τα οικονομικά οφέλη που μπορεί να έχει ένα 

άτομο επενδύοντας στην εκπαίδευση μπορεί να είναι είτε η αύξηση των 

πιθανοτήτων εύρεσης εργασίας είτε η διεκδίκηση υψηλότερων μισθών.  

Ειδικά στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών η επένδυση στην εκπαίδευση 

θεωρείται η βασική διέξοδος από τη φτώχεια. Η επένδυση στη εκπαίδευση θα 

μπορούσε να αποτελεί ακόμα και έναν τρόπο διαφυγής από τη φτώχια. 

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη σχέση μεταξύ των Δαπανών Εκπαίδευσης και του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στην Ελλάδα και αφορούν την χρονική 

περίοδο 1960-2007.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 

1. Εισαγωγή στο θέμα της εργασίας 
 

Πολλοί οικονομολόγοι από την δεκαετία του 1990 μέχρι και σήμερα έχουν 

καταβάλει προσπάθειες για να προσδιορίσουν την επίδραση της εκπαίδευσης στην 

οικονομική ανάπτυξη των διαφόρων χωρών και να μετρήσουν την οικονομική 

συνεισφορά της. 

Ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην οικονομία υπάρχει μια διαδικασία συνεχών 

προσαρμογών και έντονης αλληλεξάρτησης: αλλαγές στη λειτουργία της 

οικονομίας, όπως π.χ. η βιομηχανική επανάσταση, θέτουν σε κίνηση δυνάμεις που 

μεταβάλλουν ριζικά το χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Και αντιστρόφως: νέες τεχνο- 

λογίες που προέρχονται από το εκπαιδευτικό σύστημα και την εξέλιξή του 

επενεργούν καταλυτικά στις οικονομικές σχέσεις (Γλαμπεδάκης  1990·Αργυρός, 

1994:46). 

 

Καμιά οικονομική και τεχνολογική πρόοδος δεν συντελείται χωρίς τον ανθρώπινο 

παράγοντα. Από οικονομική άποψη, η εκπαίδευση θεωρείται ότι:  

 

 αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

 επιτρέπει τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων και 

 αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδιαίτερα 

της διαρθρωτικής ανεργίας (Δεδουσόπουλος, 1993). 
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Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο στόχος κάθε οργανωμένης κοινωνίας είναι η 

ευημερία των μελών της. Στο μέτρο που ικανοποιείται ο στόχος αυτός μιλάμε για 

ανάπτυξη. Όταν ο όρος «ανάπτυξη» αναφέρεται στην παραγωγή οικονομικών 

αγαθών και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων μιας χώρας, γίνεται  

λόγος για «οικονομική ανάπτυξη». Με τον όρο οικονομική ανάπτυξη δεν 

εννοούμε μόνο την ικανότητα μιας χώρας να αυξάνει την παραγωγή της αλλά μια 

σειρά διαρθρωτικών μεταβολών και θεσμικών αλλαγών του πλαισίου που 

προσδιορίζει τον τρόπο παραγωγής και δύναμης του εισοδήματος. Είναι μια 

διαδικασία που κάνει τους ανθρώπους γενικά πιο ευκατάστατους, αυξάνοντας τον 

έλεγχό τους στα αγαθά και διευρύνοντας τις επιλογές τους, ανεβάζοντας το βιοτικό 

τους επίπεδο. 

Η οικονομική ανάπτυξη για πολλούς συγγραφείς συνδέεται με την συνεχή αύξηση 

του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος  ή του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.. Στο 

ερώτημα που βεβαίως τίθεται είναι αν το κατά κεφαλή εισόδημα ή το ΑΕΠ και 

άλλοι παράγοντες, εκφράζουν πάντοτε τον πραγματικό βαθμό ανάπτυξης μιας 

χώρας, η απάντηση είναι αρνητική. Παρ΄ όλα αυτά όμως ο όρος «οικονομική 

ανάπτυξη» είναι πολυδιάστατος και η ολοκληρωμένη μορφή του ενοποιεί όχι μόνο 

όλες τις εκφράσεις της κοινωνικής ζωής ενός λαού, αλλά και όλες τις κοινωνικές 

τάξεις.  

Η  Οικονομική της Εκπαίδευσης είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της οικονομικής 

επιστήμης. Η θεωρητική βάση της σύγχρονης οικονομικής της εκπαίδευσης 

αναφέρεται από τον Adam Smith στο βιβλίο του «Ο Πλούτος των Εθνών», όπου 

ανέφερε πως η μόρφωση ή η κατάρτιση ενός εργαζομένου για να γίνει 

ειδικευμένος στοιχίζει στον εργαζόμενο ή την επιχείρηση ένα ποσό χρημάτων, 

αλλά αυτά τα χρήματα ανακάμπτονται συν τω χρόνω με κέρδος, διότι ο 

ειδικευμένος εργάτης γίνεται περισσότερο παραγωγικός. 
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Μόλις μετά το Β  ́Παγκόσμιο πόλεμο ακαδημαϊκοί επιστήμονες ανακάλυψαν και 

επέκτειναν τις βασικές προτάσεις του Adam Smith στη θεωρία του ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Το αρχικό θεωρητικό υπόβαθρο υπήρξε η θεωρία του «ανθρώπινου 

κεφαλαίου» (human capital) (Schultz 1960), η οποία τονίζει την επενδυτική 

πλευρά της εκπαίδευσης ατόμων, ενώ στο παρελθόν θεωρούσαν την εκπαίδευση 

ως καταναλωτικό αγαθό. 

Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση έχουν μακροπρόθεσμες αποδόσεις, οι οποίες είναι 

δύσκολο να υπολογιστούν. Στις περισσότερες χώρες οι επενδύσεις αυτές είναι 

ευθύνη του δημόσιου τομέα. Επειδή όμως τα δημόσια κεφάλαια είναι 

περιορισμένα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αύξηση των επενδύσεων στην 

εκπαίδευση και από τον ιδιωτικό τομέα. Για την αξιολόγηση της χορήγησης των 

οικονομικών πόρων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες της αποδοτικότητας 

(efficiency) και του αισθήματος δικαίου (equity), οι οποίες είναι πολύ σημαντικές 

για την ορθή διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού και τη βελτίωση της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων 

(European Commission, 2004α). 

Η πρώτη έννοια αφορά στη σχέση «εισροές-εκροές» στην εκπαίδευση, ενώ η 

δεύτερη στην υπόθεση ότι το σημερινό σχολείο επιβάλλεται να εντάξει 

μαθητές/τριες σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ικανό να εξασφαλίσει την 

ισότητα ευκαιριών και την καλύτερη επιτυχία για όλους. (European Commission, 

2004β).  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα αποτελέσματα έρευνας, η οποία διεξήχθη 

από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπου διαπιστώνεται ότι η μαθητική διαρροή είναι 

μικρότερη, όταν οι διαθέσιμοι  οικονομικοί πόροι στην εκπαίδευση και κατάρτιση 

είναι μεγαλύτεροι (Ρουσέας & Βρετάκου, 2006). 
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με βασικό εργαλείο τους δείκτες που έθεσε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης, 

παρατίθενται στη συνέχεια στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες (Eurydice, 2005). Οι δείκτες αυτοί είναι: 

 

 Οι δημόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση και κατάρτιση ως ποσοστό του 

Α.Ε.Π. 

 Οι ιδιωτικές δαπάνες στην εκπαίδευση και κατάρτιση ως ποσοστό του 

Α.Ε.Π. 

 Το σύνολο των δαπανών σε εκπαιδευτικές μονάδες ανά μαθητή/σπουδαστή 

ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. 

 

Επομένως οι δαπάνες για εκπαίδευση αποτελούν μία επένδυση που δημιουργεί 

ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο έχει μια αποδοτικότητα συναφή με αυτή των 

επενδύσεων σε υλικό κεφάλαιο. 

 

1.1 Η  διαχείριση των οικονομικών πόρων στην ελληνική εκπαίδευση 

 

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση διακρίνονται σε δαπάνες παγίου κεφαλαίου και σε 

τρέχουσες δαπάνες. Οι δαπάνες παγίου κεφαλαίου αφορούν στα έξοδα κατασκευής 

και συντήρησης σχολικών κτιρίων και υποδομών, καθώς και στην προμήθεια και 

συντήρηση του εξοπλισμού. Οι τρέχουσες δαπάνες σχετίζονται με αγαθά και 

υπηρεσίες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και περιλαμβάνουν 

μισθούς εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, παραγωγή εκπαιδευτικού 

υλικού και μέσων, επιδοτήσεις, ενοικιάσεις κτιρίων, κ. ά. 

Στην Ελλάδα, οι δαπάνες παγίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν περίπου το 6,5% 

των συνολικών δαπανών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
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Το 92% περίπου των τρεχουσών δαπανών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση αφιερώνεται σε μισθούς διδακτικού και διοικητικού προσωπικού,  

ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ε.Σ.Υ.Ε., 2005). 

Το γεγονός αυτό  σε συνδυασμό με το ότι οι μέσοι μισθοί του διδακτικού 

προσωπικού είναι  από  τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να 

οδηγεί σε αντιφατικά συμπεράσματα. 

Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης γίνεται κυρίως σε κεντρικό επίπεδο, με 

μικρότερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών διοικητικών φορέων, 

φαινόμενο που παρατηρείται και στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. των 25κρατών-

μελών. Από τα κεφάλαια που διατίθενται αρχικά σε κάθε επίπεδο διοίκησης, 

σημειώνονται μεταφορές κυρίως από το κεντρικό προς το περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, χωρίς όμως να αλλάζει δραματικά η τελική εικόνα. Για την κατανομή και 

διαχείριση των οικονομικών πόρων στον χώρο της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν συλλογικά όργανα όπως η Νομαρχιακή 

ή Επαρχιακή Επιτροπή Παιδείας, η Δημοτική ή Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας και 

η Σχολική Επιτροπή. 

 

 

 

1.2  Οικονομικοί δείκτες 
 

Στην Ελλάδα, οι δημόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση αυξάνονται σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια. Συνολικά για την περίοδο της οκταετίας 1995- 2002 η αύξηση 

στη χώρα μας των δημοσίων δαπανών ως ποσοστού του Α.Ε.Π. ήταν πάνω από 

30%, κάτι που αποδεικνύει ότι υπάρχει πρόοδος ως προς τους στόχους της 

Λισαβόνας. Σε σχέση, όμως, με τις επιδόσεις των 25 κρατών-μελών της Ε.Ε., οι 

οποίες αφορούν στον συγκεκριμένο δείκτη που κυμαίνεται λίγο πάνω από το 5% 
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επί του συνολικού Α.Ε.Π. των κρατών- μελών, η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά κάτω 

από τον μέσο όρο κατέχοντας μια από τις τελευταίες θέσεις, παρά το γεγονός ότι 

σταδιακά βελτιώνει τη θέση της. Οι χώρες που παρουσιάζουν την καλύτερη 

επίδοση σε σχέση με τον συγκεκριμένο δείκτη είναι η Δανία, με ποσοστό 8,5% του 

Α.Ε.Π., καθώς και οι άλλες σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες διακρίνονται για την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τους συστήματος. 

Σε ό,τι αφορά στις ιδιωτικές δαπάνες στην εκπαίδευση ως ποσοστό του Α.Ε.Π., 

στην Ελλάδα οι οικονομικοί πόροι από ιδιωτικές δαπάνες είναι ιδιαίτερα χαμηλοί 

και κυμαίνονται τα τελευταία χρόνια μεταξύ του 0,2% και 0,3% ως ποσοστό του 

Α.Ε.Π. για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης συνολικά (Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία Ελλάδας-Ε.Σ.Υ.Ε. 2005). Ο μέσος όρος, αντίστοιχα, των 25 κρατών-

μελών της Ε.Ε. βρίσκεται στο 0,6% του Α.Ε.Π. 

Από τις χώρες της Ε.Ε. ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παρουσιάζουν η Γερμανία και η 

Μ. Βρετανία (1% και 0,8% αντιστοίχως), ενώ ορισμένα κράτη που  συμμετείχαν 

τελευταία στην ευρωπαϊκή διεύρυνση παρουσιάζουν σημαντικά υψηλά ποσοστά, 

όπως η Κύπρος (σταθερά πάνω από 1%). Επίσης, οι μεγάλες διαφορές που 

επισημάνθηκαν αμβλύνονται σημαντικά, όταν η σύγκριση γίνεται σε επίπεδο 

εκπαιδευτικής βαθμίδας με δεδομένο ότι οι διαφορές αυτές εμφανίζονται κυρίως 

στο επίπεδο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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1.3 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος 

 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας και μελέτης πολλών 

ερευνητών. Αντίστοιχα  με το οικονομικό  κεφάλαιο, το ανθρώπινο, περιγράφει το 

προσωπικό μιας επιχείρησης και τα χαρακτηριστικά του, όπως η γνώση του 

αντικειμένου, η εμπειρία ,η προθυμία κλπ, που μπορούν να προσθέσουν 

οικονομική αξία στην επιχείρηση. Κάποιοι από αυτούς επικεντρώνονται 

περισσότερο στο άτομο και στα χαρακτηριστικά του, αναφέροντας ότι ανθρώπινο 

κεφάλαιο για το άτομο ορίζεται ως το σύνολο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και 

των εμπειριών που διαθέτει το άτομο, ενώ για την κοινωνία ορίζεται ως το σύνολο 

των γνώσεων και των εμπειριών που διαθέτει η κοινωνία. 

  Η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου των κοινωνιών επιτυγχάνεται μέσα από 

την επένδυση σε παράγοντες όπως η εκπαίδευση ,η υγεία και η καινοτομία , οι 

οποίοι θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης. 

Η εκπαίδευση , αποτελεί επένδυση που θα αποφέρει κέρδη στο άτομο αλλά και 

στην κοινωνία. Η μόρφωση μέσα από την τυπική και την άτυπη εκπαίδευση 

ισοδυναμεί με τη δημιουργία άυλου κεφαλαίου το οποίο επηρεάζει την 

παραγωγικότητα. Η επένδυση στην εκπαίδευση θα μπορούσε να συμβάλλει στην 

οικονομική ανάπτυξη, μέσω της αποδοτικότερης αξιοποίησης των ανθρωπίνων 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Οι περισσότερες μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου μιας κοινωνίας σχετίζεται θετικά με την 

οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε χώρες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή με 

χαμηλό εισόδημα. Σε γενικές γραμμές η εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει την 

εισοδηματική ανισότητα. Χώρες που επενδύουν περισσότερα χρήματα στη 

δημόσια εκπαίδευση έχουν χαμηλότερη εισοδηματική ανισότητα μακροπρόθεσμα. 

Επιπλέον  υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και της 

συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης 
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τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα για ανεργία. Τα οικονομικά και άλλα οφέλη 

που μπορεί να έχει ένα άτομο επενδύοντας στην εκπαίδευση μπορεί να είναι είτε η 

αύξηση των πιθανοτήτων εύρεσης εργασίας είτε η διεκδίκηση υψηλότερων 

μισθών. Η εκπαίδευση επιδρά στη διαμόρφωση του ύψους των αποταμιεύσεων και 

των επενδύσεων, φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ 

εκπαίδευσης και διανομής του εισοδήματος. Ειδικά στην περίπτωση των 

αναπτυσσόμενων χωρών η επένδυση στην εκπαίδευση θεωρείται η βασική 

διέξοδος από τη φτώχεια. Η επένδυση, λοιπόν, στη εκπαίδευση θα μπορούσε να 

αποτελεί ακόμα και έναν τρόπο διαφυγής από τη φτώχια. 

 

 

1.4  Σκοπός και στόχοι της διπλωματικής 

 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθεί και να 

προσδιοριστεί με εμπειρικό τρόπο η σχέση ανάμεσα στις Ανθρώπινο Κεφάλαιο 

και το Ακαθάριστο  Εγχώριο Προϊόν για τη χώρα της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα 

θα γίνει διερεύνηση για ενδεχόμενη ύπαρξη μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας 

σχέσης ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών που μετέχουν στην έρευνα καθώς και 

έλεγχος για τον εντοπισμό αιτιακής σχέσης. Στην εμπειρική μελέτη 

χρησιμοποιούνται ετήσια στοιχεία που αφορούν την χρονική περίοδο 1960-2007. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού κρίνεται απαραίτητο να διερευνηθεί η 

στασιμότητα των μεταβλητών που συμμετέχουν στο υπόδειγμα. 
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1.5  Διάρθρωση της διπλωματικής 

 

 

Οι στόχοι που τέθηκαν παραπάνω προσδιορίζουν και τη διάρθρωση αυτής της 

εργασίας. Ειδικότερα, το κάθε κεφάλαιο χωριστά ασχολείται με τα εξής : 

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή στο θέμα της εργασίας (Περιλαμβάνει μια σύντομη 

εισαγωγή  καθώς και μια αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος και προσδιορίζει 

τον σκοπό και τους στόχους της εργασίας). 

Κεφάλαιο 2 : Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Γίνεται θεωρητική και εμπειρική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην οποία παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρητικές 

και εμπειρικές μελέτες συγγραφέων που έχουν εξετάσει τη σχέση οικονομικής 

ανάπτυξης και δαπανών της εκπαίδευσης). 

Κεφάλαιο 3 : Δεδομένα και εξειδίκευση υποδείγματος  (Παρουσιάζονται οι 

μεταβλητές που μετέχουν στην έρευνα και απεικονίζονται γραφικά και 

σχολιάζονται τα βασικά  περιγραφικά στατιστικά. Τέλος, παρουσιάζεται η μορφή 

του υποδείγματος και γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης της  

παλινδρόμησης). 

Κεφάλαιο 4 : Έλεγχοι στα κατάλοιπα (residuals tests) και διαγνωστικοί 

έλεγχοι (Γίνονται οι έλεγχοι των υποθέσεων που αφορούν τον διαταρακτικό όρο 

καθώς και διαγνωστικοί έλεγχοι). 

Κεφάλαιο 5 : Έλεγχος στασιμότητας (Περιλαμβάνει τον έλεγχο της 

στασιμότητας των μεταβλητών τόσο με τον έλεγχο συντελεστών αυτοσυσχέτισης 

όσο και με τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας των Dickey-Fuller και Phillips-Perron). 

Κεφάλαιο 6 : Συνολοκλήρωση (Με τη χρήση των μεθόδων Engel-Granger και 

Johansen γίνεται έλεγχος ύπαρξης μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ των 

μεταβλητών του υποδείγματος). 
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Κεφάλαιο 7 : Έλεγχος αιτιότητας των δαπανών εκπαίδευσης (Γίνεται 

αναζήτηση αιτιακών σχέσεων των μεταβλητών του υποδείγματος όπως προτάθηκε 

από τον Granger). 

Κεφάλαιο 8 : Συμπεράσματα (Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα βασικά 

συμπεράσματα της εργασίας και διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

και μελέτη). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 

2. Βιβλιογραφική   Ανασκόπηση 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Πολλοί οικονομολόγοι από την δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα έχουν καταβάλει 

προσπάθειες για να προσδιορίσουν την επίδραση της εκπαίδευσης στην 

οικονομική ανάπτυξη των διαφόρων χωρών και να μετρήσουν την οικονομική 

συνεισφορά της. Μία αναδρομή στη διεθνή βιβλιογραφία είναι αρκετή για να 

διαπιστώσουμε πως αποτελεί κοινή παραδοχή η άποψη, ότι ο στόχος της 

οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση. 

Η συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη έχει μελετηθεί από τους 

οικονομολόγους τόσο σε μικρο-οικονομικό όσο και σε μακρο-οικονομικό επίπεδο. 

Οι περισσότερες μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση του 

μορφωτικού επιπέδου μιας κοινωνίας σχετίζεται θετικά με την οικονομική 

ανάπτυξη, κυρίως σε χώρες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή χαμηλό επίπεδο 

παραγωγικότητας. 
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2.2 Ανασκόπηση θεωρητικής βιβλιογραφίας 
 

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου γεννήθηκε από την τάση –αλλά με τη σειρά 

της και με τη μεγάλη της διάδοση ενίσχυσε τελικά και η ίδια αυτή την τάση– των 

κρατών να αυξήσουν την οικονομική ανάπτυξη.  

Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το αποτέλεσμα των ικανοτήτων και της απόκτησης 

γνώσεων των ανθρώπων. Μετρά την ποιότητα της προσφοράς εργασίας και μπορεί 

να αυξηθεί μέσω της υποχρεωτικής και της τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης καθώς και 

μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας. 

Η εκπαίδευση είναι μια επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο ενώ η εκμάθηση είναι 

η διαδικασία της ανθρώπινης γνώσης μέσω της μελέτης, εμπειρίας και 

διδασκαλίας. 

Η γνώση θεωρείται η αντίληψη αλληλένδετων γεγονότων, αληθειών ή 

πληροφοριών που αποκτώνται με την μορφή της εμπειρίας, εκμάθησης ή 

ενδοσκόπησης. Στην εργασία τους οι  Hanushek και  Kimko (2000)  εξετάζουν  το 

πρόβλημα της μέτρησης  της ποιότητας του εργατικού δυναμικού μέσω 

ακαδημαϊκών ελέγχων στα μαθήματα των μαθηματικών και της φυσικής. Τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι η ποιότητα του εργατικού δυναμικού έχει 

συνεπή, σταθερή και δυνατή σχέση με την οικονομική  ανάπτυξη. 

Η ραγδαία διαθρωτική αλλαγή, αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης  και της 

τεχνολογικής αλλαγής, έχει αυξήσει την σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου τα 

τελευταία χρόνια. Στις προηγμένες οικονομίες, αυτή η διαθρωτική αλλαγή αύξησε 

πίεση στην ενίσχυση της μη εξειδικευμένης εργασίας. Η φυσική εργασία 

αντικαθίστανται από μηχανές και φθηνότερα εργατικά χέρια! Ως αντίδραση, οι 

πλούσιες (αναπτυγμένες) χώρες  για να προστατευτούν από την παγκοσμιοποίηση, 

μειώνουν τους μισθούς  των μη εξειδικευμένων εργατών ή  αυξάνουν το επίπεδο 

ικανοτήτων των εργαζομένων. Ορισμένες  αναπτυγμένες χώρες  έχουν ήδη  
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συνειδητοποιήσει τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου και διαθέτουν αρκετά 

κεφάλαια στην επένδυση αυτή, όπως στην εκπαίδευση και την υγεία  (Alderman 

H. et al., 1996). Αξιοσημείωτες είναι οι αλλαγές που σημειωθήκαν στα 

εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών και κυρίως στις χώρες, όπως η Ισπανία 

και η Νότια Κορέα, και στη μεγάλη έμφαση που δόθηκε από τις κυβερνήσεις των 

χωρών αυτών πάνω στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Μια έρευνα της Deutshe Bank 

(Αύγουστος 2005), τοποθετεί τις δυο παραπάνω χώρες  από τις πρώτες  που 

σημείωσαν οικονομική άνοδο τα τελευταία  χρόνια  λόγω της ραγδαίας  αύξησης 

του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Στο μέτρο όπου το ανθρώπινο κεφάλαιο δίνει μεγαλύτερη ελευθερία και 

δυνατότητες  παραγωγικότερης  παρέμβασης, βελτιώνεται η οικονομική 

κατάσταση κάθε χώρας. Επίσης, στο μέγεθος ή στο βαθμό, όπου τα αυξημένα 

εισοδήματα θα αυξήσουν το εύρος των επιλογών και δυνατοτήτων που 

απολαμβάνουν τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις, η οικονομική ανάπτυξη θα 

εμπλουτίζει με την σειρά της, το ανθρώπινο κεφάλαιο.  

Μελέτες εκπονηθείς στην Αμερική (Barro 1997) απέδειξαν ότι ο ρόλος της 

εκπαίδευσης, και ειδικότερα σε ανώτατο επίπεδο, ως προσδιοριστικού παράγοντα 

για την ανάπτυξη του ΑΕΠ είναι σημαντικός όσον αφορά τον ανδρικό πληθυσμό, 

ενώ η εκπαίδευση των γυναικών σχετίζεται αρνητικά με την ανάπτυξη. Άλλες 

μελέτες (F.Caselli, G.Esquivel, F.Lefort 1996) κατέληξαν στο αντίθετο 

συμπέρασμα, ότι δηλαδή η εκπαίδευση των γυναικών επηρεάζει θετικά και σε 

σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη, ενώ η εκπαίδευση των ανδρών έχει αρνητική 

επίδραση. Παρά τα αντικρουόμενα συμπεράσματα που κατέληξαν οι διάφορες 

μελέτες, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι η κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσα από ένα προοδευμένο, σύγχρονο και οργανωμένο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Στη σύγχρονη εποχή, η εκπαίδευση και κατάρτιση του 

ανθρωπίνου δυναμικού έχει μεγάλη σημασία για τη διαρκή προσαρμογή του στις 
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συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό, οι 

εκπαιδευτικές δαπάνες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, 

καταλαμβάνοντας ένα σχετικά μεγάλο μερίδιο στον Δημόσιο Προϋπολογισμό και 

αντανακλώντας τη σημασία που αποδίδουν στον παράγοντα της εκπαίδευσης, 

τόσο οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί επιστήμονες, όσο και οι απλοί πολίτες. 

Η δημιουργία και η συσσώρευση του ανθρωπίνου κεφαλαίου, με την απόκτηση 

γνώσεων και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, πραγματοποιείται κυρίως στα 

πλαίσια ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Με τα δεδομένα της σύγχρονης 

τεχνολογίας, υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης σημαίνει καλύτερο επίπεδο 

ανθρωπίνου κεφαλαίου, καλύτερες προϋποθέσεις υποδοχής και απορρόφησης της 

τεχνολογίας, συνεπώς και μεγαλύτερες δυνατότητες αύξησης του παραγομένου 

προϊόντος και εξυπηρέτηση του στόχου της οικονομικής ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με ορισμένους από τους σπουδαιότερους οικονομολόγους, η 

διαμόρφωση του ανθρωπίνου κεφαλαίου και μέσω της εκπαίδευσης είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ευημερία. Για άλλους, ο βασικότερος 

παράγοντας συμβολής στην οικονομική ανάπτυξη είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης του 

υλικού κεφαλαίου. Τι εννοούμε όμως με τον όρο οικονομική ανάπτυξη; Σύμφωνα 

με τον Denison, οικονομική ανάπτυξη είναι η αύξηση του εθνικού προϊόντος σε 

σταθερές τιμές. Έστω ότι υπολογίζουμε το "πραγματικό" ΑΕΠ για δύο 

διαφορετικά έτη και κατόπιν συγκρίνουμε τα ΑΕΠ των δύο αυτών ετών. Η 

εμφάνιση, ενδεχομένως, μιας αύξησης στο ΑΕΠ δεν σημαίνει όμως και βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου. Αυτό θα συμβεί μόνο, αν παράλληλα αυξηθεί και το κατά 

κεφαλή εισόδημα και γι' αυτό ίσως χρειάζεται να γίνουν οι κατάλληλες 

προσαρμογές, ώστε να υπολογίζεται η μεταβολή στο κατά κεφαλήν εισόδημα. 

Η ποιότητα του ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι, αναμφισβήτητα, συνάρτηση πολλών 

άλλων μεταβλητών εκτός από την εκπαίδευση. Αποδεικνύεται όμως εύκολα, ότι η 

ποιότητα της εκπαίδευσης σήμερα επηρεάζει την μελλοντική ποιότητα του 
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οικονομικά ενεργού πληθυσμού και μέσω αυτής την οικονομική ανάπτυξη. Η 

αύξηση λοιπόν του μορφωτικού επιπέδου σχετίζεται άμεσα με τον στόχο της 

οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργεί επιχειρήματα, ώστε να συμπεριληφθεί η 

εκπαίδευση στους στόχους της οικονομικής πολιτικής. 

Παρά ταύτα, σύμφωνα με εκπονηθείσα μελέτη για την Ελλάδα (Γ. Ψαχαρόπουλος 

και Α. Καζαμίας 1985) μετά από διασταύρωση πολλών στοιχείων και επίπονες 

αναλύσεις, οι συγγραφείς κατέληξαν στο εκπληκτικό συμπέρασμα ότι η 

εκπαίδευση συνέβαλε στο παρελθόν πολύ λίγο στην οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας. Είναι κατανοητό ότι η οικονομική ανάπτυξη και η επένδυση μπορούν να 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η επένδυση μπορεί να 

παρέχει το απαιτούμενο πλεόνασμα στον κεφαλαιουχικό απόθεμα και την 

οικονομική ανάπτυξη για περαιτέρω επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Επίσης, η 

επένδυση στο κεφαλαιουχικό απόθεμα και τις νέες τεχνολογίες δημιουργεί ζήτηση 

για βελτιωμένα επίπεδα ανθρώπινου κεφαλαίου (Caseli 1999).  

Η επίμονη συσσώρευση της γνώσης από τα ανθρώπινα όντα, είτε με σκόπιμες 

προσπάθειες (Lucas 1988), είτε με την εκμάθηση με σκοπό να κάνει κάτι 

(Azariades and Drazen 1990), προωθεί την παραγωγικότητα της εργασίας και του 

κεφαλαίου, που είναι η κατευθυντήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης (Kim 

1998). Η βιβλιογραφία της ανάπτυξης επιβεβαιώνει ότι η εκπαίδευση αυξάνοντας 

το απόθεμα του ανθρώπινου κεφαλαίου, βελτιώνει την παραγωγικότητα και 

επομένως συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Η βιβλιογραφία της ενδογενούς 

ανάπτυξης υποθέτει ότι η δημιουργία νέων ιδεών είναι μία άμεση λειτουργία του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, που αντανακλάται στη συσσώρευση της επιστημονικής 

γνώσης. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με τη βελτίωση της έρευνας και της 

ανάπτυξης δημιουργεί την ανάπτυξη του φυσικού κεφαλαίου που συμβάλει στην 

οικονομική ανάπτυξη (Romer 1990). 
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Σε πολλές εργασίες, κυρίως στον 18
ο
 και 19

ο 
αιώνα, η σχέση μεταξύ ανθρωπίνου 

κεφαλαίου και ανάπτυξης φάνηκε να επηρεάζεται από αρκετά προβλήματα. Ο 

λόγος είναι ότι η εκπαίδευση, προνόμιο των λίγων, ως ένας δείκτης του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου δεν όριζε ξεκάθαρα τι ήταν το ακαθάριστο κεφάλαιο και 

σε ποιο βαθμό συντελούσε στην οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο όμως η δεκαετία 

του ’50 και έπειτα και ιδιαίτερα με την θεωρία ανάπτυξης του Solow (1956, 1957), 

η εισαγωγή του ανθρωπίνου κεφαλαίου ως ένας σημαντικός παράγοντας 

επηρεασμού της οικονομικής ανάπτυξης θεωρήθηκε μεγίστης σημασίας στο πεδίο 

έρευνας. Λόγω  της δημιουργίας πολλών μεταβλητών ανθρωπίνου κεφαλαίου και 

της καθιέρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, από την περίοδο 1950 και μετά, 

δόθηκε έμφαση σε πληρεξούσια του ανθρωπίνου κεφαλαίου που δημιουργήθηκαν 

για χρήση παλινδρόμησης. Αυτό προωθήθηκε περαιτέρω από θεωρητικές  μελέτες 

των Becker (1964) και  Schultz (1961).Παρόλα αυτά, παραμένει ανοικτό το 

ερώτημα για το τι ακριβώς είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο και αυτό μπορεί να 

οφείλεται στη φύση της έρευνας, στην έλλειψη στοιχείων και μερικώς στο ρόλο 

που παίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο στις παλινδρομήσεις. 

 

 

2.3 Ανασκόπηση εμπειρικής βιβλιογραφίας 
 

Τα τελευταία  χρόνια, η εμπειρική βιβλιογραφία έχει εξετάσει το θέμα σε μακρό-

οικονομικο επίπεδο μέσα στο πλαίσιο των παλινδρομήσεων διαστρωματικών 

στοιχείων σε χώρες του ΟΟΣΑ. Η βιβλιογραφία σε διαστρωματικά στοιχεία 

ανοίγει ορισμένες φορές αινιγματικά αποτελέσματα πάνω στη σχέση ανάμεσα στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο και την οικονομική ανάπτυξη. Ο Islam (1995) βρήκε ότι το 

ανθρώπινο κεφάλαιο ή αλλιώς η εκπαίδευση  στην οικονομική ανάπτυξη δεν είναι 



 
29 

σημαντική, ίσως ορισμένες φορές  και αρνητική. Επίσης, σε μια πρόσφατη 

εργασία του ο Barro (2001) βρήκε την εκτίμηση για την επίδραση του δείκτη του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου να είναι 0.0000. Η κύρια αιτία στην οποία οφείλονται αυτά 

τα αρνητικά αποτελέσματα συνδέεται με το γεγονός ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο 

είναι μια έννοια όπου δεν μετράται άμεσα όπως συμβαίνει με άλλα οικονομικά 

αγαθά. Αυτές οι μεταβλητές ωστόσο, δεν είναι συγκρίσιμες σε διαστρωματικό  

επίπεδο δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας των εκπαιδευτικών συστημάτων ανά τον 

κόσμο. Σε μια πρόσφατη μελέτη οι De la Fuente & Domenech(2002) ασχολούνται 

με το θέμα της ποιότητας των στοιχείων και καταλήγουν στο ότι η αναπτυξιακή 

επίδραση των διορθωμένων δεικτών εκπαιδευτικής γνώσης για 21 χώρες του 

ΟΟΣΑ είναι θετική και σημαντική. Άλλες μελέτες όπως των Krueger and Lindahl 

(1998), Temple (1999, 2000), Topel (1999) δείχνουν θετική συσχέτιση ανάμεσα 

στην εκπαίδευση και τα ποσοστά ανάπτυξης. 

Οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες έχουν πειστεί ότι η γρήγορη επέκταση 

των εκπαιδευτικών ευκαιριών είναι το κλειδί για τη  οικονομική ανάπτυξη. 

Υπάρχουν όμως ορισμένες χώρες για τις οποίες οι επιδράσεις της εκπαίδευσης 

στην ανάπτυξη παραμένουν αμφίβολες. Στην εργασία τους οι Benhabib και 

Spiegel (1994) χρησιμοποιώντας την συνάρτηση της παραγωγής Cobb – Douglas 

και διαστρωματικά  στοιχεία από 121 χώρες  βρήκαν για τις χώρες της Αφρικής 

και της Λατινικής Αμερικής ότι ο συντελεστής του ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι 

αρνητικός και στατιστικά σημαντικός. Αυτό σημαίνει ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο 

δεν συντελεί στην οικονομική ανάπτυξη. 

Ο Jenkins (1995) χρησιμοποίησε ετήσια στοιχεία για την περίοδο 1971-1992 για 

το Ηνωμένο Βασίλειο και ως πληρεξούσιο του ανθρωπίνου κεφαλαίου 

χρησιμοποίησε τη συνολική παραγωγή μαζί με το φυσικό κεφάλαιο, το εργατικό 

δυναμικό και τον βαθμό αξιοποίησης παραγωγικής δυναμικότητας και μια χρονική 
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τάση. Το γενικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι η επένδυση στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο αυξάνει την παραγωγικότητα. 

Ο Chang εξέτασε εμπειρικά 5 διαφορετικές εκδοχές του νόμου Wagner 

χρησιμοποιώντας ετήσια χρονολογικά στοιχεία για 6 χώρες για την περίοδο 1951- 

1996. Τρεις από αυτές ανήκαν στις αναδυόμενες βιομηχανικές χώρες τις Ασίας 

(Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη) ενώ οι υπόλοιπες ήταν βιομηχανικές χώρες 

(Ιαπωνία, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο). Στην προσπάθεια του να εξετάσει την 

ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ εισοδήματος και ανάπτυξης χρησιμοποίησε 

τη  μέθοδο ανάλυσης συνολοκλήρωσης που προτείνει ο Johansen (1988) και οι 

Johansen και Juselious (1990). Τα αποτελέσματα της έρευνας του δείχνουν ότι 

υπάρχει αυτή η μακροχρόνια σχέση για τις χώρες που εξέτασε με εξαίρεση την 

Ταϊλάνδη.  

Ο Islam (2001) επανεξετάζει την υπόθεση του Wagner ενός εκτεταμένου δημοσίου  

τομέα χρησιμοποιώντας στοιχεία χρονολογικών σειρών για τις ΗΠΑ για την 

περίοδο  1929-1996. Η εξέταση με τη μεθοδολογία Johansen-Juselious και οι 

έλεγχοι εξωγένειας έδειξαν ότι, υπάρχει ισχυρή ένδειξη για τη μακροχρόνια σχέση  

ισορροπίας ανάμεσα στο κατά κεφαλήν πραγματικό εισόδημα και του σχετικού  

κρατικού μεγέθους. 

Οι Abizadeh και Gray’s (1985) αφού μελέτησαν 55 χώρες, βρήκαν εφαρμογή του 

νόμου του Wagner μόνο για τις πλουσιότερες χώρες. Στις πιο φτωχές χώρες 

υποστήριξαν πως δεν ισχύει ο νόμος.  

Ο Thornton (1999) εξέτασε 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Δανία ,Ιταλία, 

Νορβηγία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.), χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα 

μέσα του 19
ου

  αιώνα μέχρι το 1913. Οι μεταβλητές που χρησιμοποίησε ήταν το 

ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ, οι ονομαστικές και πραγματικές δαπάνες και το 

μέγεθος του  πληθυσμού. Διαπίστωσε αιτιότητα από το εισόδημα προς τις 

δημόσιες δαπάνες, δηλαδή στήριξε νόμο του Βάγκνερ για το 19ο αιώνα. 
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Οι  Cheng and Hsu (1997) χρησιμοποιώντας ελέγχους συνολοκλήρωσης  και 

στασιμότητας με ετήσια στοιχεία της Ιαπωνίας βρήκαν αμφίδρομη αιτιακή σχέση 

κατά Granger ανάμεσα στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την οικονομική ανάπτυξη, 

επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι μια αύξηση σε απόθεμα του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου ασκεί θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη και το αντίθετο. Πανόμοια, οι 

Podrecca and Carmeci (2002) εξέτασαν τους δεσμούς κατά Granger ανάμεσα στην 

εκπαίδευση και την οικονομική ανάπτυξη χρησιμοποιώντας panel στοιχεία για 86 

χώρες για την περίοδο 1960-1990. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι η επένδυση 

στην εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό απόθεμα αιτιώνται τα ποσοστά ανάπτυξης, 

και ανεξάρτητα, και μαζί με την  επένδυση στο φυσικό κεφάλαιο. Επίσης, βρήκαν 

ότι υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητας με κατεύθυνση από την ανάπτυξη προς 

την επένδυση για την εκπαίδευση. Τα παραπάνω συμφωνούν με τις προβλέψεις 

διαφορετικών θεωριών πάνω στην  επίδραση του ανθρωπίνου κεφαλαίου και την 

ανάπτυξη, και με αυτές που θεωρούν το ανθρώπινο κεφάλαιο ως μια εισροή  στην 

συνάρτηση  παραγωγής, καθώς και με αυτές που δίνουν έμφαση στο ρόλο του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου ως ένα φορέα τεχνολογικής προόδου. 

Οι Dritsakis and Kipouros (2007) προχώρησαν ένα βήμα παραπάνω και 

προσπάθησαν να ερευνήσουν  τη σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση που 

αντανακλάται στο επίπεδο της μόρφωσης και των τεχνολογικών γνώσεων και στην 

οικονομική ανάπτυξη, με βάση την εμφανιζόμενη υψηλή ελαστικότητα 

υποκατάστασης ανάμεσα στην εξειδικευμένη και μη εργασία.  

Ειδικότερα, ερευνάται μέσα από μια οικονομετρική προσέγγιση η ύπαρξη υψηλής 

ελαστικότητας υποκατάστασης μεταξύ της εξειδικευμένης ή μη εργασίας στη 

συνεχή συνάρτηση παραγωγής όπως διαμορφώθηκε μέσα από μια οικονομετρική 

προσέγγιση του Mankiw . Στην συνέχεια υποστηρίζεται πως η εκπαίδευση μπορεί 

να είναι ένας σημαντικός παράγοντας της παραγωγής.  
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2.4 Συμπεράσματα  

 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μελετών που εξετάζει τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης 

στην οικονομική ανάπτυξη. Οι πρόσφατες μελέτες έχουν αντιπαραβάλει την 

ανθρώπινη ανάπτυξη που περιγράφεται ως ο τελευταίος στόχος της διαδικασίας 

ανάπτυξης με την οικονομική ανάπτυξη, η οποία περιγράφεται ως ατελές 

πληρεξούσιο για την γενικότερη ευημερία. Ο αντίκτυπος της οικονομικής 

ανάπτυξης στο ανθρώπινο επίπεδο ανάπτυξης ενός έθνους εξαρτάται και από 

άλλους όρους της κοινωνίας. Ένα σημαντικό συστατικό είναι ο ρόλος της 

διανομής του εισοδήματος και σε επίπεδο μικρο-οικονομικό μέσα σε μία 

οικογένεια, καθώς επίσης και σε μακρο-οικονομικό επίπεδο σε όλες τις 

οικογένειες. 

Δεδομένου ότι οι φτωχότερες οικογένειες ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του 

εισοδήματός τους σε αγαθά που προωθούν άμεσα την καλύτερη υγεία και την 

εκπαίδευση, η οικονομική ανάπτυξη της οποίας τα οφέλη κατευθύνονται 

περισσότερο προς τους φτωχούς θα ασκήσει μεγαλύτερη επίδραση στην 

ανθρώπινη ανάπτυξη, μέσω των αυξανόμενων δαπανών στην εκπαίδευση. Η 

εκπαίδευση και η υγεία μπορούν επίσης να ασκήσουν ισχυρές έμμεσες επιδράσεις 

στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της επίδρασής τους στη διανομή του 

εισοδήματος.  

Τέλος, η διπλής κατεύθυνσης σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και του 

ανθρώπινου κεφαλαίου προτείνει ότι τα έθνη μπορούν να εισαγάγουν έναν 

ενάρετο κύκλο της υψηλής αύξησης και των μεγάλων κερδών στην ανθρώπινη 

ανάπτυξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

3. Δεδομένα και Εξειδίκευση του Υποδείγματος 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Οι περισσότερες μελέτες υποδειγμάτων βασίζονται στα νεοκλασικά ή Κεϋσιανά 

θεωρητικά πρότυπα. Τα νεοκλασικά πρότυπα επικεντρώνονται κυρίως στην 

πλευρά της προσφοράς ενώ τα Κεϋσιανά πρότυπα στην πλευρά της ζήτησης. Για 

να αντιμετωπιστούν τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν από τις δύο αυτές 

προσεγγίσεις έγιναν προσπάθειες να συμπεριληφθούν και τα δύο πρότυπα σε ένα. 

Αυτά τα πρότυπα περιλαμβάνουν συνήθως δύο ή τρεις εξισώσεις μία από τις 

οποίες είναι η εξίσωση της ανάπτυξης και οι άλλες των επενδύσεων. Αν και αυτά 

τα πρότυπα παρέχουν μια πληρέστερη εικόνα έχουν επικριθεί αρκετά διότι 

αποφεύγουν να εισάγουν διάφορες κοινωνικές ή οικονομικές παραμέτρους που 

επηρεάζουν και επηρεάζονται από το Α.Ε.Π. 

Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι η εξέταση των χρονικών σειρών με τη βοήθεια 

των διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων μοντέλων (VAR) τα οποία 

χρησιμοποιούνται για να διερευνηθεί κατά πόσο μία μεταβλητή και οι χρονικές  

υστερήσεις της έχουν πραγματική επεξηγηματική δύναμη πάνω σε μία άλλη 

(έλεγχος αιτιότητας κατά Granger) και για να γίνουν προβλέψεις που μπορούν να 

δώσουν αξιόπιστες ενδείξεις γύρω από τις σχέσεις εξάρτησης των εξεταζόμενων 

μεταβλητών.  

Στα μοντέλα VAR δε γίνεται η διάκριση των μεταβλητών σε ενδογενείς και 

εξωγενείς. Όλες οι μεταβλητές είναι ενδογενείς και προσδιορίζονται από το 

σύστημα. Επιπλέον καθώς τα μοντέλα αυτά επιτρέπουν στις μεταβλητές να 

εξαρτώνται από μία ή περισσότερες υστερήσεις τους είναι αποδεκτό από πολλούς 
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μελετητές ότι οι προβλέψεις που παρέχονται από τα μοντέλα VAR είναι καλύτερες 

από αυτές που δίνουν τα παραδοσιακά μοντέλα. τα μοντέλα VAR χρησιμοποιούν 

περιορισμένη θεωρητική πληροφόρηση αναφορικά με τις σχέσεις των μεταβλητών 

που τα προσδιορίζουν. Σημαντικό πρόβλημα εκτός των άλλων αποτελεί και ο 

προσδιορισμός του αριθμού των χρονικών υστερήσεων. 

 

 

3.2 Ανάλυση του Υποδείγματος 

 

Σε μία πρόσφατη εργασία για τη μελέτη του Ανθρώπινου Κεφαλαίου  και της 

Οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας (Δριτσάκη, Χ. και Κηπουρός Α. (2007)) έχει 

χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα: 

 

EDU = f (GDP) από το οποίο προκύπτει η εξίσωση:  

 

EDU
 t 

= a
0 
+ a

1
 GDP + u

1  

 

όπου:  

 

 EDU είναι οι Δαπάνες Εκπαίδευσης και είναι η εξαρτημένη μεταβλητή, 

όπου t είναι η χρονική περίοδος των ετών. 

 GDP είναι η Οικονομική Ανάπτυξη 

  a
0  

είναι μια σταθερά. 

 Το a1  είναι ο συντελεστής της ανεξάρτητης μεταβλητής (GDP) και 

συσχετίζει τις Δαπάνες Εκπαίδευσης με  την οικονομική ανάπτυξη. 

 Το ut είναι ο διαταρακτικός όρος. 
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Στην παρούσα εργασία τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση 

του υποδείγματος είναι ετήσια και καλύπτουν την περίοδο 1960 έως 2007 για 

την Ελλάδα.  

 

3.3  Έλεγχοι της Παλινδρόμησης    

 

 Ο όρος ανάλυση παλινδρόμησης χρησιμοποιείται συνήθως όταν αναφερόμαστε σε 

περιπτώσεις όπου τόσο το Υ όσο και τα Χ είναι ποσοτικές μεταβλητές. Αυτό 

αποτελεί ένα από τους σοβαρούς περιορισμούς της γραμμικής παλινδρόμησης. 

Παρακάτω φαίνεται ο πίνακας της παλινδρόμησης  48
ων

 παρατηρήσεων με 

εξαρτημένη μεταβλητή που είναι οι Δαπάνες για την Εκπαίδευση (EDU) και 

ανεξάρτητη το ΑΕΠ (GDP). 

3.4  Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων 
 

Χρησιμοποιήθηκε η Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (Least Squares Method) για 

την εκτίμηση των συντελεστών της συνάρτησης. Η μέθοδος αυτή δίνει εκτιμητές 

που προέρχονται από την ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων των 

καταλοίπων. 

 

 Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

 

 

 

 

 

 



 
39 

 

 

Dependent Variable: EDU 

Method: Least Squares 

Date: 05/03/12   Time: 14:50 

Sample: 1960 2007 

Included observations: 48 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.691848 0.133467 5.183655 0.0000 

GDP 0.000163 1.31E-05 12.48860 0.0000 

R-squared 0.772238     Mean dependent var 2.280000 

Adjusted R-squared 0.767287     S.D. dependent var 0.581926 

S.E. of regression 0.280723     Akaike info criterion 0.337880 

Sum squared resid 3.625060     Schwarz criterion 0.415847 

Log likelihood -6.109128     F-statistic 155.9652 

Durbin-Watson stat 0.175950     Prob(F-statistic) 0.000000 

Πίνακας 3.1:  Εκτίμηση των μεταβλητών και έλεγχος παλινδρόμησης 

 

Παρατηρούμε από την γραμμική παλινδρόμηση του παραπάνω πίνακα πως η 

εξίσωση μας έχει την εξής γραμμική μορφή και είναι: 

 

 
 

 

Με τη γραμμή παλινδρόμησης του δείγματος προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη 

μεταβλητότητα της εξαρτημένης μεταβλητής που εξηγείται από τις μεταβολές στις 

τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής. Ονομάζουμε συντελεστή προσδιορισμού R
2
 το 

ποσοστό της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από 

την παλινδρόμηση. Το υπόδειγμα εξηγεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των μεταβολών 

στις δαπάνες εκπαίδευσης  όπως φαίνεται από τον συντελεστή προσδιορισμού R
2
 

που είναι ίσος με  0.77. Αυτό σημαίνει ότι το 77 % της συνολικής μεταβλητότητας 

της εξαρτημένης μεταβλητής EDU οφείλεται στη σχέση που υπάρχει με την 
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μεταβλητή  GDP και μόνο το υπόλοιπο 23% της διακύμανσης της μεταβλητής 

οφείλεται σε άλλες άγνωστες αιτίες. 

Τέλος, σημαντικό είναι να γνωρίζουμε αν το σύνολο των μεταβλητών σε ένα 

υπόδειγμα εκτός του σταθερού όρου είναι στατιστικά σημαντικοί ή ασήμαντοι. 

Αυτός ο έλεγχος γίνεται με την F-statistic και είναι ένας έλεγχος του Wald. Στην 

περίπτωσή μας το F-statistic = 155.9652  και αφού το Prob (F-statistic) = 0.000000 

τo σύνολο των συντελεστών της παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντικό. 

 

 

3.5 Οικονομικό Κριτήριο 
 

Έλεγχος Προσήμων  

Η συσχέτιση ασχολείται με τον ποσοτικό προσδιορισμό του βαθμού εξάρτησης 

μεταξύ των μεταβλητών και με το αν η συσχέτιση είναι θετική ή αρνητική. Η 

μέτρηση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών γίνεται 

με την στατιστική παράμετρο, η οποία ονομάζεται correlation coefficient. 

Κοιτάζοντας τα πρόσημα παρατηρούμε πως το πρόσημο της οικονομικής 

ανάπτυξης  είναι θετικό, κάτι το οποίο δεν είναι σύμφωνο με ό,τι αναπτύσσει η 

οικονομική θεωρία.  

 

3.6 Στατιστικά κριτήρια 
 

Έλεγχος των συντελεστών παλινδρόμησης  
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To probability της οικονομικής ανάπτυξης είναι ίσο με 0, μικρότερο δηλαδή από 

το επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. Αυτό σημαίνει ότι ο συντελεστής είναι 

στατιστικά σημαντικός. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σταθερά c όπου τo probability 

είναι 0, δηλαδή μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. Άρα ο 

συγκεκριμένος συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός. 

 

 

 

 

Έλεγχος συντελεστή προσδιορισμού R
2 

(Coefficient of Determination) 

 

Με τη γραμμή παλινδρόμησης του δείγματος προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη 

μεταβλητότητα της εξαρτημένης μεταβλητής EDU που εξηγείται από τη μεταβολή 

στην τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής GDP. Την αναλογία (ποσοστό) της 

μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από την 

παλινδρόμηση την ονομάζουμε συντελεστή προσδιορισμού (coefficient of 

determination), συμβολίζεται με R
2 

και είναι το μέτρο της ικανότητας 

προσαρμογής του υποδείγματος. To R
2
 δεν μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές ή 

τιμές μεγαλύτερες από τη μονάδα, κυμαίνεται δηλαδή μεταξύ του διαστήματος [0, 

1]. Όσο πιο κοντά στη μονάδα είναι το R
2
, τόσο πιο καλό είναι το υπόδειγμα, 

δηλαδή τόσο πιο καλή είναι η παλινδρόμηση και τόσο πιο καλά η ανεξάρτητη 

μεταβλητή ερμηνεύει την εξαρτημένη. Στο υπόδειγμα, το R-squared είναι ίσο με 

0.772238, που σημαίνει πως η ανεξάρτητη μεταβλητή ερμηνεύει την εξαρτημένη 

κατά 77% περίπου. Το υπόλοιπο 23% είναι τα κατάλοιπα, ο διαταρακτικός όρος 
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δηλαδή ut και εξαρτάται από άλλους παράγοντες που δεν περιέχονται στο αρχικό 

υπόδειγμα. 

 

Έλεγχος της διακύμανσης (F-statistic)  

 

Ο έλεγχος της διακύμανσης με την κατανομή F ελέγχει αν το σύνολο των 

μεταβλητών αν είναι στατιστικά σημαντικό. Ο έλεγχος αυτός γίνεται 

παρατηρώντας το Probability του F-statistic,  το οποίο  είναι ίσο με 0, δηλαδή 

μικρότερο του 0,05. Επομένως, το σύνολο των συντελεστών της παλινδρόμησης 

είναι στατιστικά σημαντικό και υπάρχει ισχυρή γραμμική σχέση. 

 

3.7  Παρουσίαση των μεταβλητών της Έρευνας 
 

3.7.1 Γενικά 
 

Τα στοιχεία των μεταβλητών προκύπτουν από το χρονικό διάστημα 1960 έως 2007 

και αφορούν τις ετήσιες μεταβολές των δαπανών εκπαίδευσης  (EDU) και της 

οικονομικής ανάπτυξης (GDP) για την Ελλάδα. Το γράφημα 1 απεικονίζει την 

πορεία των δαπανών εκπαίδευσης σύμφωνα με το οποίο  παρατηρείται μια 

σταθερή ανοδική πορεία  της συγκεκριμένης μεταβλητής το χρονικό διάστημα 

1960-2007. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα  μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι 

μικρές διακυμάνσεις υφίστανται κατά τα έτη 1967 και 1973.  

 

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EDU) 
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Γράφημα 1: Γραφική παράσταση των Δαπανών Εκπαίδευσης (EDU) της Ελλάδας για το 

διάστημα 1960-2007 

 

 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ - (GDP) 

 

 

Γράφημα 2: Γραφική παράσταση του ΑΕΠ της Ελλάδας για το διάστημα 1960-2007. 
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Το γράφημα 2 απεικονίζει την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης και σύμφωνα με 

το οποίο παρατηρούμε πως η μεταβλητή  του  Ακαθάριστου Εγχώριου  Προϊόντος 

(ΑΕΠ) έχει ανοδική πορεία με μια μικρή πτώση τα έτη 1974 και 1983. 

 

 

 

 

3.7.2 Δαπάνες    Εκπαίδευσης 
 

 

 

Γράφημα 3: Ιστόγραμμα και στατιστικά των δαπανών της εκπαίδευσης  της Ελλάδας 
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Στο παραπάνω Ιστόγραμμα απεικονίζονται οι δαπάνες  της εκπαίδευσης  της 

Ελλάδας, για 48  δείγματα όπου αναφέρονται τα εξής στοιχεία: 

 

 

Mean-Αριθμητικός Μέσος:  2.280000 

Προκύπτει αν προσθέσουμε όλα τα στοιχειά των δειγμάτων προς το σύνολο (δηλ 

/48). 

Median-Διάμεσος: 2.075000 

Προκύπτει χωρίζοντας τι κατηγορίες και στην συνεχεία παίρνουμε το μεσαίο 

στοιχείο. 

Maximum: 3.630000 

Αναφέρεται η μεγαλύτερη σε αριθμό εγγραφή. 

Minimum: 1.610000 

Αναφέρεται η μικρότερη σε αριθμό εγγραφή. 

Std.Dev (Standar Deviasion)-Τυπική Απόκλιση: 0.581926 

Αναφέρεται το πόσο απομακρυσμένες είναι οι τιμές από τον αριθμητικό μέσο. 

Skewness- Ασυμμετρία :  0.743161 

Μας δείχνει τον συντελεστή ασυμμετρίας. Αν η ασυμμετρία είναι θετική τότε λέμε 

ότι η κατανομή είναι ασύμμετρη δεξιά. Ενώ αν η ασυμμετρία είναι αρνητική τότε 

λέμε ότι η κατανομή είναι ασύμμετρη αριστερά. Εδώ παρατηρούμε πως η 

κατανομή μας για τις δαπάνες εκπαίδευσης  είναι ασύμμετρη δεξιά, αφού η 

ασυμμετρία είναι θετική. 

Kurtosis-Κύρτωση: 2.395170 

Αναφέρεται στο κατά πόσο είναι οι παρατηρήσεις κοντά στον αριθμητικό μέσο. Η 

κύρτωση έχει ως σημείο αρχής τον αριθμό 3. Αν, η κύρτωση είναι ίση με 3 τότε η 

κατανομή λέγεται μεσόκυρτη. Αν η κατανομή είναι μικρότερη του 3 τότε η 
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κατανομή λέγεται πλατύκυρτη ενώ αν είναι μεγαλύτερη του 3 τότε λέγεται 

λεπτόκυρτη. Στην περίπτωση των δαπανών εκπαίδευσης ο συντελεστής είναι 

μικρότερο του τρία επομένως η κύρτωση είναι πλατύκυρτη. 

Jarque-Bera: 5.149941      Probability: 0.076156 

Είναι ο έλεγχος ο οποίος δείχνει κατά πόσο τα στοιχεία προσεγγίζουν ή  όχι την 

κανονική κατανομή. Για τον έλεγχο του Jarque-Bera παίρνουμε ως γνώμονα  το 

probability, και παρατηρούμε πως είναι  μεγαλύτερο του 5% , δηλαδή τα δεδομένα 

της μεταβλητής μας (EDU)  κατανέμονται σύμφωνα με την κανονική μορφή. 

 

Αναλυτικά, σε ότι αφορά τις δαπάνες εκπαίδευσης  η μεγαλύτερη άνοδος 

παρατηρείται το έτος 2007 ενώ η μεγαλύτερη πτώση παρατηρείται τη δεκαετία του 

1970 με μεγαλύτερη μεταβολή την τιμή του έτους 1974.  

 

3.7.3 Ακαθάριστο   Εγχώριο Προϊόν  (GDP) 

 

 

 

Γράφημα 4: Ιστόγραμμα και στατιστικά του ΑΕΠ  της Ελλάδας 
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Η μελέτη των μεταβλητών ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του ιστογράμματος 

του ΑΕΠ (γράφημα 4). Όπως φαίνεται από το παραπάνω ιστόγραμμα για το ΑΕΠ,  

πρόκειται για μια μεταβλητή που δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. Η 

παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και από την τιμή του probability του δείκτη 

Jarque-Bera όπου είναι 0,788>0.05 (με επίπεδο σημαντικότητας 0,05). Η τιμή του 

συντελεστή ασυμμετρίας είναι -0.212657<0, δείχνει ότι πρόκειται  για μια 

κατανομή ασύμμετρη αριστερά . Η τιμή του συντελεστή κυρτότητας 2.760772< 3, 

δηλώνει ότι πρόκειται για μια  πλατύκυρτη κατανομή. Τέλος η μέση τιμή των 

ετήσιων μεταβολών του ΑΕΠ την περίοδο 1960-2007 είναι 9744.438, ενώ η τιμή 

της διαμέσου είναι 10244.00 για την ίδια χρονική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι τα 

στοιχεία ακολουθούν τη κανονική κατανομή (0,788>0,05 με επίπεδο 

σημαντικότητας  α=5%). Η μεγαλύτερη τιμή του ΑΕΠ διαπιστώνεται την χρονιά 

του 2007 ενώ το έτος 1974 παρουσιάζει την μεγαλύτερη πτώση. 

 

3.8    Γραφική  Παράσταση των Μεταβλητών  
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Γράφημα 5: Γραφική παράσταση των μεταβλητών GDP και  EDU. 

 

Στο παραπάνω γράφημα 5  παρουσιάζονται συνοπτικά οι δείκτες και των δύο 

μεταβλητών του μοντέλου σε μια γραφική παράσταση. Παρατηρείται μια σταθερή 

πορεία  των  Δαπανών Εκπαίδευσης  το χρονικό διάστημα 1960-2007. Επίσης 

παρατηρείται μια ανοδική πορεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για την 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  
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O συγκεντρωτικός πίνακας για τις δύο μεταβλητές είναι: 

 

Μεταβλητές EDU GDP 

Mean 2.280000  9744.438 

Median  2.075000  10244.00 

Maximum  3.630000  16234.00 

Minimum  1.610000  3419.000 

Std. Dev.  0.581926  3137.678 

Skewness  0.743161 -0.212657 

Kurtosis  2.395170  2.760772 

Jarque-Bera  5.149941  0.476243 

Probability  0.076156  0.788107 

Sum  109.4400  467733.0 

Sum Sq.  Den  15.91600  4.63E+08 

Observations  48  48 

Πίνακας 3.2:  Συγκεντρωτικός πίνακας 

 

 

3.9  Συσχετίσεις των μεταβλητών (Correlations) 
 

Ο πίνακας 3  δείχνει την συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών του 

υποδείγματος. Η συσχέτιση μας δείχνει τον βαθμό εξάρτησης μεταξύ των 

μεταβλητών και την φύση της συσχετίσεως, αν είναι θετική, αρνητική ή 

μηδέν. Η μέτρηση του βαθμού συσχετίσεως μεταξύ δυο η περισσοτέρων 

μεταβλητών γίνεται με την στατιστική παράμετρο correlation coefficient. 

Υψηλή συσχέτιση μεταξύ δύο οι περισσοτέρων ανεξάρτητων μεταβλητών 

μπορεί είναι ένδειξη προβλήματος πολυσυγγραμμικότητας. 
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 

GDP 

 

EDU 

 

GDP 

 

1 

 
 

0.878770718069 

 

EDU 

 
 

0.878770718069 

 

 

1 

Πίνακας 3.3:  Συσχετίσεις των μεταβλητών (Correlations) 

 

Για να δούμε αν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών και κατά πόσο 

επηρεάζει η μία μεταβλητή  την άλλη δημιουργήσαμε τον πίνακα συσχετίσεων. Το 

εύρος των τιμών σε ένα πίνακα συσχετίσεων κυμαίνονται από -1 μέχρι +1 και όσο 

πιο κοντά σε αυτές τις τιμές πλησιάζουν οι μεταβλητές, τόσο πιο ισχυρή είναι η 

συσχέτιση τους. Επίσης όσο πιο κοντά είναι στο 0, τόσο λιγότερη συσχέτιση 

υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών. Από τον παραπάνω πίνακα  φαίνεται ότι το ΑΕΠ  

συσχετίζεται σε κατά 87%  με τις Δαπάνες  Εκπαίδευσης (0,87).  Συμπεραίνουμε, 

λοιπόν, ότι αφού οι συσχετίσεις είναι μεγάλες,  όταν θα αυξάνεται η ανεξάρτητη 

μεταβλητή, θα αυξάνεται και  η εξαρτημένη και το αντίθετο. 

 

 

 

3.10   Προβλέψεις  των Μεταβλητών 
 

Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία με την οποία γίνεται η πρόβλεψη των 

στοιχείων των Δαπανών Εκπαίδευσης  και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος  

για τα επόμενα έτη. 
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 Για τις Δαπάνες Εκπαίδευσης  

 

 

Γράφημα 6:  Προβλεπόμενα στοιχεία των Δαπανών Εκπαίδευσης 
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Γράφημα 7:  Πραγματικά και τα προβλεπόμενα στοιχεία των Δαπανών Εκπαίδευσης 

 

Σύμφωνα με τα πραγματικά και τα προβλεπόμενα στοιχεία των Δαπανών 

Εκπαίδευσης, για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια διεξάγεται το συμπέρασμα ότι η 

τάση των Δαπανών Εκπαίδευσης  είναι πτωτική. 
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 Για το Α.Ε.Π 

 

 

 

Γράφημα 8: Προβλεπόμενα στοιχεία του Α.Ε.Π 

 

Γράφημα 9:  Πραγματικά και τα προβλεπόμενα στοιχεία του  Α.Ε.Π 
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Σύμφωνα με τα πραγματικά και τα προβλεπόμενα στοιχεία του Α.Ε.Π  για την 

Ελλάδα τα επόμενα χρόνια διεξάγεται το συμπέρασμα  ότι  η τάση του Α.Ε.Π  

κυμαίνεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα με μια μικρή  ανοδική πορεία την δεκαετία 

του 1990. 

 

3.11  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε η παρουσίαση του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί για 

την οικονομετρική ανάλυση. Ο έλεγχος των προσήμων συμφωνεί με το νόμο του 

Wagner καθώς ο συντελεστής α1 είναι θετικός. Σύμφωνα με τον συντελεστή 

προσδιορισμού ο βαθμός εφαρμογής της εκτιμηθείσας γραμμής της 

παλινδρόμησης στα δεδομένα του δείγματος είναι ικανοποιητικός και τέλος, το 

σύνολο των συντελεστών της παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντικό (έλεγχος 

Wald). Όπως παρατηρήθηκε και οι  δύο χρονικές σειρές  δεν ακολουθούν την 

κανονική κατανομή. Ειδικότερα, οι δαπάνες εκπαίδευσης είναι μια θετικά 

ασύμμετρη και έχει πλατύκυρτη κατανομή ενώ η χρονική σειρά του ΑΕΠ δείχνει 

ότι πρόκειται  για μια κατανομή ασύμμετρη αριστερά και δηλώνει ότι πρόκειται 

για μια  πλατύκυρτη κατανομή. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί και με τον έλεγχο 

του στατιστικού Jarque-Bera καθώς και οι  δύο χρονικές σειρές δεν απορρίπτουν 

την υπόθεση της κανονικής κατανομής. Η παρατήρηση αυτή καθώς και η ανάγκη 

για περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης των δαπανών εκπαίδευσης  και του ΑΕΠ 

οδηγεί σε μια πιο διεξοδική μελέτη του οικονομετρικού υποδείγματος, όπως αυτή 

θα παρουσιαστεί στα επόμενα κεφάλαια της εργασίας. Τέλος, υπάρχει υψηλή 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών καθώς γίνεται και η πρόβλεψη των 

μεταβλητών που συμμετέχουν στην έρευνά μας τα επόμενα  έτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

 

4.  Έλεγχοι στα Κατάλοιπα (Residual Tests)  

 

 

4.1 Εισαγωγή 
 

Κάποιες από τις υποθέσεις για την εφαρμογή της ανάλυσης παλινδρόμησης που 

αφορούν τον διαταρακτικό όρο είναι οι ακόλουθες: πρώτον, ο μέσος όρος των 

τιμών του διαταρακτικού όρου για κάθε τιμή του πρέπει να είναι μηδέν, δεύτερον, 

η διακύμανση των τιμών του να είναι σταθερή και ίδια για κάθε τιμή του, τρίτον, 

οι τιμές του να μη συσχετίζονται μεταξύ τους και τέταρτον να ακολουθούν την 

κανονική κατανομή. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι έλεγχοι των παραπάνω 
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υποθέσεων καθώς η ισχύ των υποθέσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

σωστή εκτίμηση του υποδείγματος. Στη συνέχεια, γίνονται οι διαγνωστικοί έλεγχοι 

που δείχνουν αν η προβλεπτικότητα του υποδείγματος είναι ικανοποιητική. 

 

4.2   Έλεγχος για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης 
 

Όταν η υπόθεση της ανεξαρτησίας των τιμών του τυχαίου σφάλματος δεν 

ικανοποιείται, τότε στην ανάλυση παλινδρόμησης εμφανίζεται το πρόβλημα της 

αυτοσυσχέτισης (autocorrelation). Ο όρος αυτός φανερώνει την ύπαρξη κάποιου 

βαθμού συσχέτισης μεταξύ των τιμών μιας μεταβλητής και εμφανίζεται συνήθως 

σε οικονομετρικά υποδείγματα που βασίζονται σε χρονολογικές σειρές 

παρατηρήσεων. 

Πιθανοί λόγοι για την ύπαρξη αυτού του προβλήματος είναι: πρώτον, η 

παράλειψη ανεξάρτητων μεταβλητών, δεύτερον, η εσφαλμένη αλγεβρική μορφή 

του  υποδείγματος και τρίτον, η ύπαρξη χρονικών υστερήσεων. Υπάρχουν 

διάφορες διαδικασίες για τη μέτρηση του μεγέθους της αυτοσυσχέτισης και 

ελέγχων για την παρουσία της. Τα πιο γνωστά κριτήρια ελέγχου δίνονται από τα 

test των Durbin- Watson και των Breusch-Godfrey. 

4.3  Έλεγχος ύπαρξης αυτοσυσχέτισης Durbin-Watson 

 

Ο έλεγχος των Durbin-Watson αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο ελέγχου της 

αυτοσυσχέτισης όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για έλεγχο αυτοσυσχέτισης 

πρώτης τάξης.  

 

Ξεκινάει με δύο υποθέσεις : 

 

Η0 : Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα 
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Hα : Υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα 

 

Ο διαταρακτικός όρος της περιόδου t δεν συσχετίζεται με το διαταρακτικό όρο 

μιας οποιασδήποτε άλλης περιόδου s. Αν αυτή η υπόθεση δεν ικανοποιείται, τότε 

έχουμε το φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) ή 

αυτοπαλινδρομήσεως (autoregression). Η στατιστική των Durbin-Watson ελέγχει 

την αυτοσυσχέτιση 1
ης

 τάξης και παίρνει τιμές από 0 έως 4. Όταν η τιμή των 

Durbin-Watson είναι ίση με 2 τότε δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση, δηλαδή το σφάλμα 

στην τρέχουσα περίοδο δεν συσχετίζεται με το σφάλμα της προηγούμενης 

περιόδου. Η τιμή των Durbin – Watson stat είναι ίση με 0.175950 και είναι 

μικρότερη του 2, άρα υπάρχει αυτοσυσχέτιση  στα κατάλοιπα, επομένως 

αποδεχόμαστε την υπόθεση Ηα. 

4.4   Έλεγχος ύπαρξης αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης (Breusch-Godfrey) 

 

Ο έλεγχος για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης γίνεται επίσης και με τη 

διαδικασία του Breusch-Godfrey. Επίσης, σε αντίθεση με τον έλεγχο των Durbin-

Watson, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για έλεγχο αυτοσυσχέτισης μεγαλύτερης 

τάξης. 

 

Η βασική υπόθεση είναι:  

 

 

Η0 : Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα 

 

Hα: Υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου από το 

οικονομετρικό πρόγραμμα Eviews. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 177.6080    Probability 0.000000 
Obs*R-squared 38.29685    Probability 0.000000 

Πίνακας 4.1 : Residual test Breusch – Godfrey 1ης τάξης 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 90.21219    Probability 0.000000 
Obs*R-squared 38.58926    Probability 0.000000 

Πίνακας4. 2 : Residual test Breusch – Godfrey 2ης τάξης 

ARCH Test: 

F-statistic 26.72889    Probability 0.000000 
Obs*R-squared 29.77555    Probability 0.000002 

Πίνακας 4.3 : Residual test Breusch – Godfrey 3ης τάξης 

Σύμφωνα με το probability του F-statistic που είναι ίσο με 0 δηλαδή μικρότερο του 

επιπέδου σημαντικότητας 5% (α=0,05) καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως  

υπάρχει αυτοσυσχέτιση 1
ης

 τάξης. Επαναλαμβάνοντας την ίδια κίνηση στο 

πρόγραμμα E-views για αυτοσυσχέτιση 2
ης

 τάξης (ρ=2) και 3
ης

 τάξης (ρ=3) 

παρατηρούμε τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα 

κατάλοιπα..Επομένως αποδεχόμαστε την υπόθεση Ηα. Το πρόβλημα αυτό ήταν 

αναμενόμενο καθώς στο υπόδειγμα χρησιμοποιούνται μεταβλητές οι οποίες 

προέρχονται από χρονοσειρά.  Επαναλαμβάνοντας την ίδια κίνηση στο πρόγραμμα 

E-views για αυτοσυσχέτιση 33
ης

 τάξης τότε παρατηρώ πως δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα γιατί το probability είναι 0.067206. 
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4.5   Έλεγχοι για την ύπαρξη  ετεροσκεδαστικότητας 
 

Μια από τις υποθέσεις της γραμμής παλινδρόμησης είναι ότι οι διαταρακτικοί όροι 

ut έχουν την ίδια διακύμανση η οποία είναι σταθερή για όλες τις τιμές του t. Αν η 

υπόθεση αυτή δεν ισχύει υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στους διαταρακτικούς 

όρους. Αφού η ετεροσκεδαστικότητα επηρεάζει τις διακυμάνσεις των εκτιμητών 

των συντελεστών του υποδείγματος, οποιαδήποτε μορφή στατιστικής αναφοράς 

στους συντελεστές του με την εφαρμογή ενός στατιστικού ελέγχου ή κατασκευή 

ενός διαστήματος εμπιστοσύνης θα είναι αναξιόπιστη. Ο κυριότερος λόγος 

εμφάνισης αυτού του προβλήματος είναι η χρησιμοποίηση μεταβλητών, οι 

παρατηρήσεις των οποίων προέρχονται από διαστρωματικά στοιχεία. 

Ένας τρόπος ελέγχου για την ύπαρξη  ετεροσκεδαστικότητας είναι ο έλεγχος 

White (1980) ο οποίος έχει ως βασική υπόθεση ότι ο διαταρακτικός όρος έχει 

σταθερή διακύμανση δηλαδή έχουμε: 

 

Η0 : Δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα 

 

Hα: Υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα 

 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.154674    Probability 0.857148 

Obs*R-squared 0.327719    Probability 0.848861 

Πίνακας 4.4: Έλεγχος του White για την ετεροσκεδαστικότητα 

 

 

Σύμφωνα με το probability του F-statistic που είναι ίσο με  0.857148, δηλαδή τιμή 

μεγαλύτερη από το διάστημα εμπιστοσύνης  του 0,05, συνεπώς οι διαταρακτικοί 

όροι έχουν σταθερή διακύμανση σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και συνεπώς 
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δεχόμαστε την Η0. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως δεν υπάρχει το πρόβλημα της 

ετεροσκεδαστικότητας. 

 

 

 

4.6  Έλεγχος κανονικότητας των καταλοίπων (Jarque – Bera) 

 

Μία από τις βασικές υποθέσεις της ανάλυσης της παλινδρόμησης είναι η υπόθεση 

της κανονικότητας των τιμών του τυχαίου σφάλματος του υποδείγματος, σύμφωνα 

με την οποία οι τιμές του τυχαίου σφάλματος ακλουθούν την κανονική κατανομή. 

Η υπόθεση αυτή παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάλυση της παλινδρόμησης, 

επειδή  οποιαδήποτε μορφή στατικής αναφοράς στις παραμέτρους του 

υποδείγματος, είτε μέσω ενός διαστήματος εμπιστοσύνης, είτε μέσω ενός 

στατιστικού έλεγχου, εξαρτάται από την ισχύ της. Έτσι όταν παραβιάζεται η 

υπόθεση της κανονικότητας των τιμών του τυχαίου σφάλματος, τα στατιστικά 

αποτελέσματα δεν έχουν καμία απολύτως έννοια, αφού οι δειγματικές  κατανομές 

των εκτιμητών των συντελεστών του υποδείγματος δεν ακλουθούν την κανονική 

κατανομή. Οι Jarque and Bera(1980), Bera and Jarque (1981) πρότειναν τον 

έλεγχο για την κανονικότητα των καταλοίπων ο οποίος χρησιμοποίει την 

ασυμμετρία και την κύρτωση των καταλοίπων που προκύπτουν από τη Μέθοδο 

Ελαχίστων Τετραγώνων. Στον έλεγχο της κανονικότητας ο διαταρακτικός όρος 

κατανέμεται κανονικά με μέσο όρο μηδέν και σταθερή διακύμανση. Ο έλεγχος 

γίνεται με βάση τη στατιστική: 

2 2( 3)
( )

6 24

S k
JB T
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Η εξέταση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις τιμές του τυχαίου όρου 

συνεχίζεται  με τον έλεγχο της κανονικότητας σύμφωνα με τον οποίο οι τιμές του 

τυχαίου όρου πρέπει να ακολουθούν την κανονική κατανομή. Χωρίς την ισχύ 

αυτής της υπόθεσης κανένα διάστημα εμπιστοσύνης και κανένας στατιστικός 

έλεγχος για τις παραμέτρους του υποδείγματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ο 

στατιστικός αυτός έλεγχος, παρουσιάστηκε από τους Bera και Jarque και 

βασίστηκε στην αρχή ότι ο συντελεστής ασυμμετρίας ισούται με μηδέν και ο 

συντελεστής της κύρτωσης με τρία. 

 

Η βασική υπόθεση είναι 

 

Η0 : Τα κατάλοιπα κατανέμονται σύμφωνα με την κανονική κατανομή. 

 

Και η εναλλακτική 

 

Hα : Τα κατάλοιπα δεν κατανέμονται σύμφωνα με την κανονική κατανομή. 

 

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

 

Γράφημα 10 : Έλεγχος Jarque-Bera για κανονικότητα καταλοίπων 
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Σύμφωνα με το  παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι το Probability = 0.158556  

γεγονός που μας κάνει να δεχτούμε τη βασική υπόθεση Η0 δηλαδή τα κατάλοιπα 

ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

 

4.7  Έλεγχος για ύπαρξη φαινομένων ARCH 

 

Σε ένα υπόδειγμα παλινδρόμησης υπάρχει περίπτωση η ετεροσκεδαστικότητα να 

εμφανιστεί υπό την μορφή αυτοσυσχέτισης, όταν οι τιμές των παρατηρήσεων των 

μεταβλητών του υποδείγματος προέρχονται από χρονοσειρές. Αυτό το φαινόμενο 

ανέφερε αρχικά ο Engle καθώς παρατήρησε ότι οι διακυμάνσεις των καταλοίπων 

σε υποδείγματα χρονοσειρών είναι λιγότερο σταθερές από ότι αναμενόταν. Τα 

υποδείγματα που προκύπτουν από αυτή την κατάσταση ονομάστηκαν 

αυτοπαλίνδρομα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας υποδείγματα γνωστά και ως 

ARCH υποδείγματα. Στην περίπτωση που ο διαταρακτικός όρος παρουσιάζει 

ετεροσκεδαστικότητα της μορφής ARCH έχει τη μορφή : 

 

σ
2
t = α0 + a1 u

2
t-1 

 

και   ut = εt(α0 + α1u
2
t-1)

1/2 

 

Για να ελέγξουμε την ύπαρξη φαινόμενων ARCH κάνουμε τον αντίστοιχο έλεγχο: 

 

Η βασική υπόθεση είναι 

 

Η0 : Δεν υπάρχουν φαινόμενα  ARCH  στα κατάλοιπα 

 

Και η εναλλακτική 

 

Hα: Υπάρχουν φαινόμενα ARCH στα κατάλοιπα 
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ARCH Test: 

F-statistic 83.96532    Probability 0.000000 
Obs*R-squared 30.60024    Probability 0.000000 

Πίνακας 4.5: Residual test - Υπόδειγμα ARCH 1ης τάξης 

 
ARCH Test: 

F-statistic 40.22956 Probability 0.000000 
Obs*R-squared 29.97850 Probability 0.000000 

Πίνακας 4.6: Residual test - Υπόδειγμα ARCH 2ης τάξης 

 

Σύμφωνα  με το παραπάνω υπόδειγμα των δύο τάξεων καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα πως έχω δηλαδή υπόδειγμα ARCH αφού το Probability και στις δύο 

περιπτώσεις είναι μικρότερο του διαστήματος εμπιστοσύνης α=5%. Επομένως 

αποδεχόμαστε την υπόθεση Ηα. Επαναλαμβάνοντας την ίδια κίνηση στο 

πρόγραμμα E-views για αυτοσυσχέτιση 17
ης

 τάξης τότε παρατηρώ πως δεν 

υπάρχει υπόδειγμα ARCH στα κατάλοιπα. 

4.8   Έλεγχος Ramsey για το σωστό καθορισμό του υποδείγματος 

 

 

Ο Ramsey ελέγχει αν στο υπόδειγμα έχουν συμπεριληφθεί οι σπουδαιότερες 

ανεξάρτητες μεταβλητές και αν η μαθηματική διατύπωση του υποδείγματος είναι 

σωστή. 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 31.24980    Probability 0.000001 

Log likelihood ratio 25.31291    Probability 0.000000 

Πίνακας 4.7: Έλεγχος Ramsey 
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Για να είναι σωστή η εξειδίκευση θα πρέπει να το probability της F κατανομής να 

είναι μεγαλύτερο του 0,05. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το 

probability είναι 0.000001, δηλαδή μικρότερο του 0,05. Άρα, η εξειδίκευση του 

υποδείγματος δεν είναι σωστή. 

 

4.9  Chow breakpoint test 

 

Το Chow breakpoint test χωρίζει το δείγμα σε δύο υποδείγματα προκειμένου 

να εξετασθεί αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις δύο εξισώσεις. Μια 

σημαντική διαφορά δείχνει μια δομική αλλαγή στη σχέση. Με άλλα λόγια 

θέλουμε να ελέγξουμε αν όλοι οι συντελεστές της παλινδρόμησης σε δυο 

διαφορετικά δείγματα παρατηρήσεων των ίδιων μεταβλητών είναι ίσοι 

μεταξύ  τους. 

 Επιλέγουμε το 1983 σαν έτος για το σπάσιμο του δείγματος. 

 

 

Chow Breakpoint Test: 1983  

F-statistic 93.62112    Probability 0.000000 
Log likelihood ratio 79.64526    Probability 0.000000 

Πίνακας 4.8: Chow Breakpoint 

Χωρίζω  αυθαίρετα το υπόδειγμα σε 2 μικρότερα υποδείγματα. Παίρνω δύο 

υποδείγματα, ένα πριν το 1983 και ένα μετά το 1983. Για να γίνει η πρόβλεψη, 

εξετάζουμε αν οι συντελεστές είναι σταθεροί ή όχι. Επειδή η τιμή του probability 

είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας α = 5%  (0< 0,05 ), φαίνεται ότι 

δεν υπάρχει δομική μεταβολή ανάμεσα στα δύο δείγματα δηλαδή οι συντελεστές 

τους είναι σταθεροί. 
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4.10  Chow forecast test 

 

 

Με το Chow Forecast test ελέγχουμε την προβλεπτική ικανότητα του 

υποδείγματος κοιτώντας το probability του F-statistic. 

 

Chow Forecast Test: Forecast from 1983 to 2007 

F-statistic 31.04276    Probability 0.000000 
Log likelihood ratio 174.5481    Probability 0.000000 

Πίνακας 4.9: Chow Forecast test 

 

Χρησιμοποιώντας και πάλι το έτος 1983 όπου υπάρχει η μεταβολή στις δαπάνες 

εκπαίδευσης, η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος δεν είναι ικανοποιητική 

λαμβάνοντας υπόψη το Probability το οποίο είναι μηδέν. 

 

 

 

Συμπεράσματα 

 

 

 

Η μελέτη ενός οικονομετρικού υποδείγματος γίνεται, όπως είναι γενικά αποδεκτό, 

από τους ερευνητές με σκοπό την ανάλυση των μεταβλητών καθώς και την σωστή 

πρόβλεψη της πορεία αυτών στο άμεσο μέλλον. Πολλές φορές όμως τα 

αποτελέσματα των γραμμικών μορφών δεν επιτρέπουν την συνέχεια των ερευνών 

διότι παρουσιάζονται προβλήματα. 
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Έτσι στο υπόδειγμα που μελετάμε στην παρούσα έρευνα συμπεραίνουμε ότι δεν 

ισχύει η υπόθεση της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης , κάτι το οποίο συμβαίνει 

αρκετά συχνά στην ανάλυση οικονομικών φαινομένων που χρησιμοποιούν 

χρονοσειρές. Επίσης  οι τιμές των καταλοίπων δεν παρουσιάζουν πρόβλημα 

ετεροσκεδαστικότητας  και  δεν κατανέμονται σύμφωνα με την κανονική 

κατανομή. Στο υπόδειγμα υπάρχουν επίσης φαινόμενα ARCH καθώς και 

αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα σύμφωνα με τον έλεγχο  για την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης   με τη διαδικασία του Breusch-Godfrey και  με τον έλεγχο των 

Durbin-Watson. Τα διαγνωστικά τεστ  για την πρόβλεψη έδειξαν ότι υπάρχει 

σωστός καθορισμός του υποδείγματος με αποτέλεσμα να υπάρχει και 

ικανοποιητική πρόβλεψη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

5. Στασιμότητα  των Μεταβλητών 

 

5.1.Εισαγωγή 

 

Μια χρονική σειρά λέγεται στάσιμη όταν η τιμή της ταλαντεύεται γύρω από το 

μέσο, δηλαδή όταν οι τιμές που παίρνει στα διάφορα χρονικά διαστήματα έχουν 

τον ίδιο μέσο, την ίδια διακύμανση και η τιμή της συνδιακύμανσής της μεταξύ δύο 

χρονικών περιόδων εξαρτάται μόνον από την υστέρηση μεταξύ των δύο χρονικών 

περιόδων, δηλαδή από την απόσταση ανάμεσα στα δύο αυτά χρονικά σημεία και 

όχι από την πραγματική χρονική περίοδο που υπολογίζεται η συνδιακύμανση. Μια 

χρονική σειρά Yt είναι στάσιμη όταν: 

 

 Μέσος: Ε(Yt) = μ  

 Διακύμανση: Var(Yt) = E(Yt - μ)2 = σ2  

 Συνδιακύμανση: Cov(Yt , Yt+k) = E[(Yt - μ) (Yt+k - μ)] = γκ 

 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εκτίμηση μιας παλινδρόμησης είναι 

έγκυρη μόνο αν οι μεταβλητές είναι στάσιμες. Σε αντίθετη περίπτωση, οι 

εκτιμητές των ελαχίστων τετραγώνων δεν είναι συνεπείς, με αποτέλεσμα ο 

στατιστικός έλεγχος να μην είναι έγκυρος. Έτσι, μπορεί τα στατιστικά 

αποτελέσματα να είναι ικανοποιητικά, ουσιαστικά όμως δεν έχουν καμία 

οικονομική σημασία. Οι Granger και Newbold χρησιμοποίησαν τον όρο 

φαινομενική ή νόθο παλινδρόμηση (spurious regression) για να περιγράψουν αυτό 

το αποτέλεσμα. Για να αποφύγουμε το πρόβλημα της κίβδηλης παλινδρόμησης 

πρέπει οι συντελεστές που θα χρησιμοποιήσουμε να χαρακτηρίζονται από 
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στασιμότητα. Στο κεφάλαιο 3, όταν εκτιμήσαμε τη συνάρτηση με τη μέθοδο OLS, 

παρατηρήσαμε ότι ο συντελεστής προσδιορισμού R
2
 είναι πολύ υψηλός και η τιμή 

του στατιστικού Durbin- Watson είναι πολύ χαμηλή, R
2
 > Durbin- Watson 

(0.772238 >0.175950) Αυτό σημαίνει πως η συνάρτηση παρουσιάζει κίβδηλη 

παλινδρόμηση, πρέπει όμως να ελέγξουμε τη στασιμότητα των χρονικών σειρών. 

Συνήθως οι οικονομικές μεταβλητές δεν είναι στάσιμες στα επίπεδα τους για αυτό 

τις μετατρέπουμε σε στάσιμες παίρνοντας τις διαφορές. Αν μία τουλάχιστον από 

τις παραπάνω σχέσεις δεν ισχύει τότε η χρονική σειρά Yt χαρακτηρίζεται μη 

στάσιμη, δηλαδή σε μία μη στάσιμη χρονική σειρά τόσο ο μέσος όσο και η 

διακύμανση είναι συνάρτηση του χρόνου. Στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να 

βρούμε στάσιμες χρονικές σειρές ιδιαίτερα δε στην οικονομική επιστήμη. Μια 

χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη όταν παρουσιάζει τάση (ανοδική ή καθοδική), 

όταν μεταβάλλεται η μεταβλητότητά της σε συνάρτηση με τον χρόνο ή όταν 

παρουσιάζει εποχικότητα. Οι έλεγχοι στασιμότητας μπορούν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία αναφέρονται οι έλεγχοι των γραφικών 

παραστάσεων καθώς και των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης ενώ στη δεύτερη 

κατηγορία αναφέρονται όλοι οι έλεγχοι των μοναδιαίων ριζών. 

 

5.2 Έλεγχος της Μοναδιαίας Ρίζας  

 

5.2.1 Με Γραφικές Παραστάσεις  

 

Για να διαπιστώσουμε αν μια χρονική σειρά είναι στάσιμη αρχικά προχωρούμε 

στην γραφική παράσταση των μεταβλητών της που είναι και το πρώτο βήμα στην 

οποιαδήποτε επεξεργασία μιας χρονικής σειράς. Αν διαπιστώσουμε την  ύπαρξη 
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κάποιας ανοδικής ή καθοδικής τάσης τότε πιθανότατα η σειρά αυτή να μην είναι 

στάσιμη. 

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EDU) 

 

 

Γράφημα 11: Γραφική παράσταση των Δαπανών Εκπαίδευσης (EDU) της Ελλάδας για το 

διάστημα 1960-2007 

 

 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ - (GDP) 
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Γράφημα 12: Γραφική παράσταση του ΑΕΠ της Ελλάδας 

για το διάστημα 1960-2007. 

 

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις η συγκεκριμένη χρονοσειρά δεν 

είναι στάσιμη εφόσον ο μέσος δεν είναι σταθερός από την στιγμή που υπάρχουν 

συνδιακυμάνσεις. 

 

 

5.2.2  Έλεγχος Στασιμότητας με τους Συντελεστές Αυτοσυσχέτισης 
 

Ο έλεγχος του Barlett (1946), βασίζεται στην υπόθεση ότι αν η χρονική σειρά είναι 

στάσιμη τότε οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης του δείγματος ακολουθούν 

προσεγγιστικά την κανονική κατανομή με μέσο μηδέν και διακύμανση 1/η (η = 

μέγεθος του δείγματος). Θα ξεκινήσουμε τους ελέγχους στασιμότητας των 

μεταβλητών με τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης. 
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Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος για την διαπίστωση της ύπαρξης 

αυτοσυσχέτισης χρησιμοποιούμε τόσο τους στατιστικούς ελέγχους των Box-

Pierce(1970) και Ljung-Box(1978) καθώς και την στατιστική του Barlett. Η 

υπόθεσή μας και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις είναι:  

 

 Η
0
: Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των διαταρακτικών όρων (δηλαδή η 

σειρά είναι στάσιμη).  

 

 Η
a
: Υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των διαταρακτικών όρων (δηλαδή η 

σειρά είναι μη στάσιμη). 

Στην πρώτη στήλη απεικονίζεται το ιστόγραμμα των συντελεστών αυτοσυσχέτισης 

(autocorrelation) και στη δεύτερη στήλη το ιστόγραμμα των συντελεστών μερικής 

αυτοσυσχέτισης (partial correlation). Αν τα διαστήματα εμπιστοσύνης είναι μέσα 

στις διακεκομμένες γραμμές, τότε η μεταβλητή είναι στάσιμη και το αντίστροφο. 

 

 EDU (ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

 

Η βασική υπόθεση του ελέγχου είναι: 

 

Η0 : η χρονική σειρά της μεταβλητής  EDU είναι στάσιμη 

 

με εναλλακτική 

 

Ηα : η χρονική σειρά της μεταβλητής  EDU δεν είναι στάσιμη 
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Κορελόγραμμα των Δαπανών Εκπαίδευσης για την Ελλάδα 

 

Από το παραπάνω κορελόγραμμα παρατηρούμε τα εξής: Στην πρώτη στήλη 

απεικονίζεται το ιστόγραμμα των συντελεστών αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) 

και στη δεύτερη στήλη το ιστόγραμμα των συντελεστών μερικής αυτοσυσχέτισης 

(partial correlation). Αν τα διαστήματα εμπιστοσύνης είναι μέσα στις 

διακεκομμένες γραμμές, τότε η μεταβλητή είναι στάσιμη και το αντίστροφο. 

Δηλαδή η μεταβλητή των δαπανών εκπαίδευσης δεν είναι στάσιμη. Στη συνέχεια 

ακολουθεί η τάξη της αυτοσυσχέτισης και βλέπουμε ότι είναι 13
ης

 τάξης και τα 

νούμερα των συντελεστών αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης. Τέλος, 

υπάρχει το Q-stat, με το οποίο καταλαβαίνουμε αν μια χρονική σειρά είναι 

στάσιμη ή όχι. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά των Βox-Pierce, καθώς 

για όλες τις χρονικές υστερήσεις τα probability είναι 0. Επειδή το μηδέν είναι 

μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας (α=5%, 0<0,05), η χρονική σειρά δεν 

είναι στάσιμη. Αποδεχόμαστε την υπόθεση  Ηα. Για να κάνω μια χρονική σειρά 

στάσιμη, θα πρέπει να πάρω την 1
η
 διαφορά.  
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Κορελόγραμμα 1
ης

 διαφοράς των Δαπανών Εκπαίδευσης για την Ελλάδα 

 

Από τα στατιστικά των Βox-Pierce, παρατηρούμε πως για  όλες τις χρονικές 

υστερήσεις τα probability είναι μεγαλύτερα του 0.05. Αποδεχόμαστε την υπόθεση  

Η0. Επειδή  η συγκεκριμένη χρονική σειρά είναι στάσιμη μόνο στην 1
ης

 διαφορά 

γι’ αυτό θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του Dickey-Fuller. 

 

 Α.Ε.Π (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) 

 

 

Η βασική υπόθεση του ελέγχου είναι: 

 

Η0 : η χρονική σειρά της μεταβλητής  Α.Ε.Π είναι στάσιμη 

 

με εναλλακτική 

 

Ηα : η χρονική σειρά της μεταβλητής  Α.Ε.Π δεν είναι στάσιμη 
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Κορελόγραμμα του Α.Ε.Π  για την Ελλάδα 

 

Όπως και παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα ότι η χρονική σειρά του Α.Ε.Π  δεν είναι 

στάσιμη (βρίσκεται εκτός διακεκομμένων γραμμών) και τα probability είναι και 

αυτά μηδέν. Επειδή το μηδέν είναι μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας 

(α=5%, 0<0,05), η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη. Αποδεχόμαστε την υπόθεση  

Ηα.  Έτσι παίρνουμε και σ’ αυτή την περίπτωση την 1
η
 διαφορά. 
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Κορελόγραμμα 1
ης

 διαφοράς του Α.Ε.Π  για την Ελλάδα 

 

Βλέπουμε ότι τα probability δεν είναι μεγαλύτερα από το επίπεδο σημαντικότητας 

5% στην 1
η
 διαφορά , άρα και η χρονική σειρά του  Α.Ε.Π δεν είναι στάσιμη. 

Έτσι, προχωρούμε στον Dickey-Fuller. 

 

5.3  Έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας (Dickey-Fuller) 

 

 

Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τη στασιμότητα στα επίπεδα της κάθε 

μεταβλητής και να την μετατρέψουμε σε στάσιμη σε περίπτωση που δεν είναι 

παίρνουμε τις πρώτες διαφορές. Ο έλεγχος Dickey-Fuller εξετάζει τη συνθήκη 

κατά την οποία μια διαδικασία έχει μοναδιαία ρίζα και κατά πόσο οι πρώτες 

διαφορές βοηθούν στην απομάκρυνση της ρίζας αυτής.  

 

Το υπόδειγμα που εξετάζουμε είναι της μορφής: 
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ΔΧt= δ2Χt-1 + εt 

 

που είναι ένα υπόδειγμα τυχαίου περίπατου όπου Χt το επίπεδο τιμών της σειράς 

και εt μία ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία. Αν στο παραπάνω υπόδειγμα 

προσθέσουμε και το σταθερό όρο δ0 η αρχική εξίσωση παίρνει τη μορφή: 

 

ΔΧt= δ0 +δ2Χt-1 + εt 

 

δηλαδή η χρονική σειρά συμπεριφέρεται σαν ένα υπόδειγμα τυχαίου περίπατου με 

περιπλάνηση γύρω από μια στοχαστική τάση. 

Τέλος, αν προσθέσουμε μια ερμηνευτική μεταβλητή t που περιγράφει τη χρονική 

τάση, η αρχική εξίσωση θα πάρει τη μορφή: 

 

ΔΧt= δ0 + δ1 +δ2Χt-1 + εt 

 

όπου η χρονική σειρά τώρα είναι τυχαίος περίπατος με περιπλάνηση γύρω από μια 

στοχαστική και προσδιοριστική τάση. 

Και στις τρεις αυτές μορφές εξισώσεων η μηδενική υπόθεση H0  απορρίπτεται αν 

το στατιστικό t-student του συντελεστή δ2 είναι μικρότερο από τις κριτικές τιμές 

του Mackinnon των πινάκων Dickey- Fuller (1979) (Dritsakis, 2004c). 

Στον έλεγχο όμως του απλού Dickey-Fuller και στα τρία υποδείγματα που 

παρουσιάσαμε παραπάνω, υποθέτουμε πως ο διαταρακτικός εt όρος είναι μια 

ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία. Αν ο όρος αυτός δεν είναι ανεξάρτητος, λόγω 

πιθανών συσχετίσεων στη χρονική σειρά, χρησιμοποιούμε τον επαυξημένο έλεγχο 

Dickey-Fuller (ADF), ο οποίος είναι τροποποιημένος έλεγχος DF. Η μόνη 

τροποποίηση σε σχέση με τον απλό έλεγχο των Dickey-Fuller είναι η εισαγωγή 

των χρονικών υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής και στις τρεις μορφές του 
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υποδείγματος κάθε μεταβλητής που χρησιμοποιήσαμε στον απλό Dickey-Fuller, οι 

οποίες διορθώνουν την αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων (Dritsakis, 2004d). 

Αρχικά τρέχουμε το υπόδειγμα κάθε μιας μεταβλητής με τις τρεις μορφές. Κατόπιν 

ελέγχουμε τη στασιμότητα των συναρτήσεων με τις κρίσιμες τιμές του Mackinnon 

στα επίπεδα και στις πρώτες διαφορές τους. Στη συνέχεια, εξετάζουμε αν τα 

κατάλοιπα παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση και σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση ελέγχουμε τις τιμές των Akaike και Schwartz. Οι 

ελάχιστες τιμές των κριτηρίων Akaike και Schwartz δίνουν την καταλληλότερη 

μορφή της συνάρτησης. 

 

5.4 Έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας (Phillips-Perron) 
 

 

Οι έλεγχοι Dickey-Fuller υποθέτουν ότι οι διαταρακτικοί όροι δεν 

αυτοσυσχετίζονται και ότι έχουν σταθερή διακύμανση. Οι Phillips-Perron 

γενικεύουν την προσέγγιση αυτή χωρίς τις αυστηρές προϋποθέσεις για την 

κατανομή των διαταρακτικών όρων και υποθέτουν ότι ο  διαταρακτικός όρος ut 

έχει μέσο το μηδέν (Χρήστου, 2002). Το στατιστικό των Phillips - Perron 

ακολουθεί την ίδια ασυμπτωτική κατανομή με το στατιστικό των Dickey-Fuller, 

άρα για τον έλεγχο των Phillips – Perron ισχύουν οι ίδιες κρίσιμες τιμές με αυτές 

που ισχύουν στους ελέγχους των Dickey-Fuller, αλλά τροποποιείται η t-κατανομή 

με τη βοήθεια μη παραμετρικών μεθόδων για να αντιμετωπιστεί μία πιθανή 

αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων. Οι υποθέσεις των Phillips – Perron είναι ίδιες με 

αυτές του ελέγχου Dickey-Fuller. Επομένως, τρέχουμε και πάλι 

το υπόδειγμα κάθε μιας μεταβλητής με τις τρεις μορφές που προαναφέραμε 

(Dritsakis, 2004e). 
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Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι : 

 

Η0 : δ2 = 0 υπάρχει μοναδιαία ρίζα (η μεταβλητή δεν είναι στάσιμη) 

 

και η εναλλακτική 

 

Ηα : δ2 < 0 δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα (η μεταβλητή είναι στάσιμη) 

 

Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των Dickey-Fuller και Phillips – Perron για την 

μεταβλητή των Δαπανών της Εκπαίδευσης  και του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος, τόσο στα επίπεδα, όσο και στις πρώτες διάφορες, εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

Augmented Dickey – Fuller (ADF) Phillips – Perron (PP) 

Level 1st Difference Level 1st Difference 

 

Intercept 

 

Trend and 

Intercept 

 

Intercept 

 

Trend and 

Intercept 

 

Intercept 

Trend 

and 

Intercept 

 

Intercept 

 

Trend and 

Intercept 

EDU  

2.250450 

(2) 

 

-1.636715 (0) 

-8.233546 

(0) 

*** 

-7.110194 

(1) 

*** 

3.661412 

(31) 

 

   -1.218868 

(4) 

 

-8.539586 

(3) 

*** 

-16.32778 

(18) 

*** 

GDP  -0.130619 

(1) 

-3.114405 

(7) 

-1.968123 

(2) 

** 

-1.922535 

(2) 

-0.389046(4) -1.453841(4) -4.610888(4) 

*** 

-4.568093 (4) 

*** 

Πίνακας 5.1: Augmented Dickey – Fuller και Phillips – Perron 

 

Σημειώσεις 

1) Οι αστερίσκοι συμβολίζουν το επίπεδο σημαντικότητας. Οι τρεις αστερίσκοι (***) συμβολίζουν επίπεδο 

σημαντικότητας 1%, οι δύο αστερίσκοι (**) επίπεδο σημαντικότητας 5% και ο ένας αστερίσκος (*) επίπεδο 

σημαντικότητας 10%.  

2) Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων συμβολίζουν τις χρονικές υστερήσεις των εξισώσεων Dickey-Fuller της 

εξαρτημένης μεταβλητής. 

3) Ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων για τις εξισώσεις του επαυξημένου Dickey-Fuller βρίσκονται από το 

κριτήριο του Akaike. 

4)Τα κρίσιμα σημεία για τις εξισώσεις της μοναδιαίας ρίζας βρίσκονται από τους πίνακες του Mackinnon. 
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5) Οι αριθμοί εντός των αγκυλών συμβολίζουν το διάστημα τιμών των Phillips-Perron και βασίζονται στη 

μεθοδολογία των Newey-West 
 

5.5 Συμπεράσματα 

 

Η απουσία μοναδιαίας ρίζας στις χρονικές σειρές που μελετάμε είναι απαραίτητη 

προκειμένου να ακολουθήσουν οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης και αιτιότητας. 

Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας με τους συντελεστές 

αυτοσυσχέτισης, με τη μέθοδο των Dickey-Fuller (που θεωρείται η πιο αξιόπιστη) 

καθώς και αυτή των Phillips-Perron. Σύμφωνα με τον έλεγχο των Dickey-Fuller  οι 

μεταβλητές παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα στις πρώτες διαφορές κάτι το οποίο δεν 

επιβεβαιώνεται στον έλεγχο των Phillips – Perron, όπου οι μεταβλητές μου είναι 

στάσιμες στις πρώτες διαφορές. Επειδή ο  έλεγχος των Phillips – Perron έχει 

μεγαλύτερο εύρος κρίσιμων σημείων τότε  αποδεχόμαστε ότι οι μεταβλητές που 

συμμετέχουν στην έρευνα μας είναι στάσιμες. Και επομένως μπορώ να 

προχωρήσω στην συνολοκλήρωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
 

 6. Συνολοκλήρωση (Μακροχρόνιες Σχέσεις  των Μεταβλητών ) 

 

6.1 Εισαγωγή 
 

Οι χρονικές σειρές που αναφέρονται σε οικονομικές μεταβλητές είναι συνήθως μη 

στάσιμες στα επίπεδα τους και μετά από μια παλινδρόμηση μπορεί να προκύψει το 

πρόβλημα της κίβδηλης παλινδρόμησης. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκύψει 

και όταν υπάρχει υψηλή συσχέτιση των χρονολογικών σειρών χωρίς στην 

πραγματικότητα να υπάρχει σχέση μεταξύ τους. (Granger and Newbolt 1974).Για 

αυτό το λόγο έχει προταθεί να χρησιμοποιούνται οι πρώτες διαφορές και όχι τα 

επίπεδα των χρονικών σειρών. Ένα σύνολο μη στάσιμων χρονικών σειρών λέμε 

ότι είναι συνολοκληρωμένο όταν υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός των 

χρονικών αυτών σειρών ο οποίος είναι στάσιμος πράγμα που σημαίνει ότι ο 

συνδυασμός αυτός δεν παρουσιάζει στοχαστική τάση και ονομάζεται εξίσωση 

συνολοκλήρωσης. Όπως παρατηρήθηκε στην προηγούμενη ενότητα του ελέγχου 

μοναδιαίας ρίζας των μεταβλητών όλες οι χρονικές σειρές είναι στάσιμες  οπότε 

μπορούμε να προχωρήσουμε στον έλεγχο της συνολοκλήρωσης. 

Ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης υλοποιείται με δύο τρόπους:  

  με τον έλεγχο των Engle-Granger (1987) 

 και  

  με τον έλεγχο του Johansen (1988). 
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6.2 Μέθοδος Engle-Granger 

 

Η μέθοδος των Engle-Granger στηρίζεται στον έλεγχο στασιμότητας των 

καταλοίπων για αυτό και ονομάζεται μέθοδος ελέγχου συνολοκλήρωσης βάσει 

καταλοίπων (residual based test) και βασίζεται στην εκτίμηση ελαχίστων 

τετραγώνων. Αφού γίνει η εκτίμηση των ελαχίστων τετραγώνων, αποθηκεύουμε 

τα κατάλοιπα και εφαρμόζουμε τον έλεγχο των Dickey-Fuller για τη στασιμότητα 

στα επίπεδά τους. 

 

Η βασική υπόθεση είναι: 

 

 

H0: δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών (δεν υπάρχει 

στασιμότητα στα κατάλοιπα) 

 

Με εναλλακτική την 

 

Hα: υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών (υπάρχει στασιμότητα στα 

κατάλοιπα) 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα  φαίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου των Dickey-

Fuller και Phillips Perron (PP)χωρίς σταθερά και τάση στα κατάλοιπα. 

 

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Augmented Dickey – Fuller 

(ADF) 

Phillips – Perron (PP) 

 

 

MAR 

None - Level None - Level 
 

-1.582030 
(0) * 

 
-1.491659 

(3)  
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Πίνακας 6.1: Μέθοδος των Engel – Granger 
 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα τα κατάλοιπα είναι στάσιμα στα 

επίπεδα τους χωρίς σταθερά και χωρίς τάση μόνο με τον έλεγχο των Dickey – 

Fuller. Σε αντίθεση  με τον έλεγχο των  Phillips – Perron  που δεν επιβεβαιώνεται 

η στασιμότητα των καταλοίπων. Επομένως σύμφωνα με τη μέθοδο των Engle-

Granger δεχόμαστε την υπόθεση H0, δεν υπάρχει δηλαδή συνολοκλήρωση μεταξύ 

των μεταβλητών που συμμετέχουν στην έρευνα μας. Αυτό σημαίνει πως οι 

Δαπάνες Εκπαίδευσης και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν φαίνεται να μην έχουν 

κάποια κοινή πορεία μακροχρόνια. 

 

6.3 Μέθοδος Johansen 
 

Η μέθοδος συνολοκλήρωσης των Engle-Granger, που παρουσιάστηκε πιο πάνω, 

αναφέρεται σε μεθόδους της μιας εξίσωσης και βασίζεται στην εκτίμηση των 

ελαχίστων τετραγώνων. Σε ένα υπόδειγμα με συνολοκληρωμένες μεταβλητές 

όμως είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες από μία σχέσεις συνολοκλήρωσης. 

Στο σημείο αυτό χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας του 

Johansen (1988), η οποία αναφέρεται σε σύστημα εξισώσεων και προσδιορίζει το 

μέγιστο αριθμό των σχέσεων συνολοκλήρωσης που μπορούν να έχουν οι 

μεταβλητές ενός υποδείγματος. 

H μέθοδος του Johansen στηρίζεται στη δημιουργία VAR υποδειγμάτων. Το 

υπόδειγμα VAR είναι ένα σύστημα εξισώσεων όπου όλες οι μεταβλητές είναι 

ενδογενείς και καθεμία προσδιορίζεται ως συνάρτηση των προηγούμενων τιμών 

όλων των υπόλοιπων μεταβλητών του συστήματος. 
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Για να βρούμε την τάξη του VAR υποδείγματος χρησιμοποιούμε τον έλεγχο της 

πιθανοφάνειας (LR) και τα κριτήρια των Akaike (AIC) και Schwarz (SC) με τον 

έλεγχο της πιθανοφάνειας να έχει τη μεγαλύτερη ισχύ. 

Επομένως προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

 

VAR Lag Order Selection Criteria 
Endogenous variables: GDP EDU  
Exogenous variables: C  
Date: 05/06/12   Time: 19:18 
Sample: 1960 2007 
Included observations: 43 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -400.2379 NA   457258.1  18.70874  18.79066  18.73895 
1 -271.0699   240.3126*  1355.155  12.88697   13.13272*   12.97760* 
2 -265.8943  9.147561  1285.177  12.83229  13.24187  12.98333 
3 -261.2024  7.856127  1249.132  12.80011  13.37353  13.01157 
4 -256.3910  7.608757   1210.969*   12.76237*  13.49962  13.03425 
5 -254.8079  2.356216  1369.600  12.87479  13.77587  13.20708 

Πίνακας 6.2: τάξη του VAR υποδείγματος 

 
* Υποδηλώνει την χρονική  υστέρηση  την επιλεγμένη από τα  κριτήρια 

LR:   διαδοχικά προσαρμοσμένο στατιστικό test LR (σε επίπεδο σημαντικότητας  5%) 

FPE: Τελικό σφάλμα πρόβλεψης 

AIC: Akaike information criterion 

SC:   Schwarz information criterion 

HQ:  Hannan-Quinn information criterion 

 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα περισσότερα κριτήρια 

καταδεικνύουν ως καλύτερη τάξη υποδείγματος την 1
η
 , επομένως, και το VAR 

υπόδειγμά μας είναι το εξής: 
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Vector Autoregression Estimates 
 Date: 05/06/12   Time: 19:23 
 Sample(adjusted): 1961 2007 
 Included observations: 47 after adjusting 
        endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 GDP EDU 

GDP(-1)  0.941589  1.34E-05 
  (0.02830)  (1.1E-05) 
 [ 33.2697] [ 1.20800] 
   

EDU(-1)  353.7206  0.965351 
  (154.659)  (0.06051) 
 [ 2.28710] [ 15.9547] 
   

C  37.45396 -0.007504 
  (181.936)  (0.07118) 
 [ 0.20586] [-0.10543] 

 R-squared  0.991196  0.963226 
 Adj. R-squared  0.990796  0.961555 
 Sum sq. resids  3713928.  0.568431 
 S.E. equation  290.5296  0.113661 
 F-statistic  2476.912  576.2535 
 Log likelihood -331.7103  37.06291 
 Akaike AIC  14.24299 -1.449486 
 Schwarz SC  14.36108 -1.331391 
 Mean dependent  9879.021  2.294255 
 S.D. dependent  3028.322  0.579684 

 Determinant Residual 
Covariance 

 1052.652 

 Log Likelihood (d.f. adjusted) -296.9183 
 Akaike Information Criteria  12.89014 
 Schwarz Criteria  13.12633 

Πίνακας 6.3: Τελικός πίνακας του VAR υποδείγματος 

 

Για τον εντοπισμό των πιθανών συνολοκληρωμένων διανυσμάτων η μεθοδολογία 

του Johansen κάνει τις εξής υποθέσεις οι οποίες θα ελεγχθούν με το κριτήριο του 

ίχνους (Rank Test) και της μέγιστης ιδιοτιμής (Max-Eigen Statistic).  

 

Η βασική υπόθεση είναι: 

 

H0: δεν υπάρχει συνολοκληρωμένο διάνυσμα μεταξύ των μεταβλητών 

 

και η εναλλακτική 
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Hα: υπάρχει 1 συνολοκληρωμένο διάνυσμα μεταξύ των μεταβλητών 

Johansen and Juselliu’s Cointegration Test Results 

 

Null Hypothesis 

 

Trace test  

Max - Eigen 

5 Percent  Critical Value 

 

Trace test 

 

Max - Eigen 

   

EDU, GDP (Order VAR = 1) 

 

r = 0 7.642242 

 

5.260412 

 
15.41 14.07 

 

r ≤ 1 2.381830 

 

2.381830 

 
  3.76 3.76 

Πίνακας 6.4: Johansen and Juselliu’s Cointegration Test Results 

 

 Σημειώσεις: 

      1. Οι κρίσιμες τιμές είναι από τους ερευνητές Osterwald – Lenum (1992). 

      2. Ο συμβολισμός r σημαίνει τον αριθμό των συνολοκληρωνένων διανυσμάτων. 

      3. Τα κριτήρια του Akaike και Schwarz χρησιμοποιούνται για την τάξη του VAR  υποδείγματος. 

 

 

Για να καταλήξουμε σε συνολοκληρωμενο διάνυσμα θα πρέπει το στατιστικό του 

ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής να είναι μεγαλύτερο από την κρίσιμη τιμή του 

5%. 

Το στατιστικό του ίχνους (none) είναι 7.642242 το οποίο είναι μικρότερο από το 

στατιστικό του 5%, 15.41, που είναι το στατιστικό του πίνακα. Οπότε ισχύει η 

υπόθεση Η0, άρα δεν υπάρχει συνολοκληρωμένο διάνυσμα. Στη συνέχεια έχουμε 

2.381830  (at most 1) που είναι μικρότερο του 3.76 από το στατιστικό του 5 %, 

άρα δεν υπάρχει συνολοκληρωμενο διάνυσμα. 
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Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για το στατιστικό της μέγιστης ιδιοτιμής, το 

οποίο είναι  5.260412 (none), μικρότερο από το 14.07 που είναι το στατιστικό του 

πίνακα για 5%, άρα ισχύει η υπόθεση Η0, δηλαδή δεν υπάρχει συνολοκληρωμένο 

διάνυσμα. Τέλος, (για At most one), και πάλι το στατιστικό της μέγιστης ιδιοτιμής 

είναι 2.381830 που είναι μικρότερο από το στατιστικό του 5%, 3.76, επομένως δεν 

υπάρχει συνολοκληρωμένο διάνυσμα. 

 

6.4 Συμπεράσματα 

 

Στο παρών κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος για την ύπαρξη μακροχρόνιας 

ισορροπίας ανάμεσα στις Δαπάνες Εκπαίδευσης(EDU)  και στο Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν(GDP) αρχικά με τη μεθοδολογία των Engle-Granger και κατόπιν 

του Johansen. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία των Engle-Granger φαίνεται 

να μην υπάρχει κάποιο συνολοκληρωμένο διάνυσμα και επιβεβαιώνεται  με τη 

μεθοδολογία του Johansen και τα στατιστικά του ίχνους και της μέγιστης 

ιδιοτιμής. Επομένως  συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει συνολοκληρωμένο 

διάνυσμα. 
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Κεφάλαιο 7ο   

7. Αιτιότητα   

 

7.1 Εισαγωγή 

 

 

Ο Granger (1969) για την ανάπτυξη της οικονομικής έννοιας της αιτιότητας 

γνωστής ως «αιτιότητα κατά Granger» (Granger Causality) χρησιμοποίησε την 

παρακάτω θεωρία: «Μια μεταβλητή Χ αιτιάζει μια άλλη Υ, αν όλη η πρόσφατη 

και προηγούμενη πληροφόρηση γύρω από τις τιμές της μεταβλητής αυτής βοηθούν 

στην καλύτερη πρόβλεψη των τιμών της Υ». Για να χρησιμοποιηθεί αυτός ο 

ορισμός της αιτιότητας του Granger θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε τον 

τρόπο πρόβλεψης των μεταβλητών που χρησιμοποιούμε. 

 

Ο ορισμός της αιτιότητας σύμφωνα με τον Granger είναι ο εξής: 

 

Αν MSE(yt|It-1)<MSE(yt|It-1-Xt-1), τότε η μεταβλητή x είναι το αίτιο u και 

γράφουμε x->y. Αν MSE(yt|It-yt)<MSE(yt|It-Xt,yt),  τότε η μεταβλητή x προκαλεί 

στιγμιαία την μεταβλητή y και γράφουμε x->y, όπου MSE το μέσο σφάλμα του 

τετραγώνου της πρόβλεψης, It
 
και Ι

t-1 
είναι τα σύνολα με όλες τις παρελθούσες και 

παρούσες πληροφορίες που υπάρχουν κατά τις χρονικές στιγμές t και t-1 
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αντίστοιχα, Χ
t 

και Χ
t-1 

συμβολίζουμε όλες τις παρελθούσες και παρούσες 

πληροφορίες σχετικά με την μεταβλητή Χ για τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές. 

Τέλος, yt   είναι  η τρέχουσα τιμή της μεταβλητής  y και y είναι ο αμερόληπτος 

εκτιμητής της y
t
. Ο πρώτος ορισμός υποδηλώνει ότι αν η πρόβλεψη της 

μεταβλητής y βελτιώνεται με την εισαγωγή των x1,x2,…,xt-1, τότε η χ είναι το 

αίτιο της y. ο δεύτερος ορισμός υποδηλώνει ότι αν η πρόβλεψη της y βελτιώνεται 

με τη εισαγωγή των x1,x2,…,xt-1,χt, τότε η χt, προκαλεί στιγμιαία την y. στην 

περίπτωση που ταυτόχρονα η χ είναι αίτιο της y και η y είναι το αίτιο της χ τότε 

θεωρούμε ότι υπάρχει αμφίδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ των χ και y. επίσης, 

υπάρχει η πιθανότητα να μην υφίσταται σχέση αιτιότητας μεταξύ των χ και y. 

Στην αιτιότητα κατά Granger θεωρούμε ότι έχουμε δύο χρονολογικές σειρές τη 

μεταβλητή Χ και την μεταβλητή Υ και αυτό που θέλουμε να διαπιστώσουμε είναι 

αν οι μεταβολές στη μεταβλητή Υ προηγούνται ή έπονται ή είναι σύγχρονες των 

μεταβολών της μεταβλητής Χ. Η διαπίστωση αυτής της προήγησης είναι σκοπός 

της αιτιότητας κατά Granger. Επομένως υποθέτουμε δύο χρονολογικές σειρές Χt 

και Υt με τα παρακάτω υποδείγματα: 

Υt = 
1 1

1

m

t

i

a Y 



  + 
1

1

m

t t

i

X 



  + ut   (1) 

Xt = 
1

1

m

t

i

 



  + 1

1

m

t t

i

X 



  + et  (2), όπου m το μέγεθος των χρονικών σειρών. 

Στο υπόδειγμα (1) υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Υ είναι 

συνάρτηση των τιμών της σε προηγούμενες περιόδους καθώς και των 

προηγούμενων περιόδων της Χ. Στο δεύτερο υπόδειγμα (2) υποθέτουμε ότι οι 

τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Χ είναι συνάρτηση των τιμών με τις 

προηγούμενες τιμές της μεταβλητής Υ και με τις προηγούμενες τιμές της. Επίσης 
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υποθέτουμε ότι οι διαταρακτικοί όροι στα δύο υποδείγματα δεν 

αυτοσυσχετίζονται.  

Οι περιπτώσεις που διακρίνουμε με βάση τα δύο υποδείγματα, είναι οι παρακάτω: 

 Αν οι συντελεστές β
i 

των μεταβλητών Χ
t-ι 

στην (1) είναι στατιστικά 

σημαντικοί και συγχρόνως οι συντελεστές γ
i 

των Υ
t-i 

στην (2) δεν είναι 

στατιστικά σημαντικοί τότε υπάρχει αιτιότητα από την Χ προς την Υ. 

  Αν τα β
i 
των Χ

t-i 
δεν είναι στατιστικά σημαντικά και οι συντελεστές γ

i 
είναι 

στατιστικά σημαντικοί τότε έχουμε αιτιότητα από την Υ προς την Χ.  

  Αν οι συντελεστές β
i 

είναι στατιστικά σημαντικοί όπως και οι γ
i 

στην 

περίπτωση αυτή τότε έχουμε αμφίδρομή σχέση αιτιότητας μεταξύ των Χ και 

Υ.  

 Αν υπάρχει και το ενδεχόμενο κανένας από τους δύο συντελεστές να μην 

είναι στατιστικά σημαντικός τότε δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας μεταξύ των 

δύο μεταβλητών. 

 

Ο Granger στον ορισμό που χρησιμοποίησε περιορίστηκε στις αμερόληπτες 

προβλέψεις των ελαχίστων τετραγώνων και χρησιμοποίησε για τη μέτρηση των 

προβλέψεων τη διακύμανση των λαθών πρόβλεψης μιας περιόδου στο μέλλον. 

Έτσι σύμφωνα με τον ορισμό του Granger, η μεταβλητή Χ αιτιάζει την Υ αν η 

πρόβλεψη της Υ για μια περίοδο στο μέλλον, που προέκυψε με βάση όλη την 

προηγούμενη πληροφόρηση έχει μικρότερο μέσα σφάλμα τετραγώνου από την 

πρόβλεψη του Υ που γίνεται με βάση όλη την προηγούμενη πληροφόρηση πλην 

εκείνης που αφορά τη μεταβλητή Χ (Δημελή, 2003). 

Οι υποθέσεις που θα εξετάσουμε είναι οι εξής : 
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Η βασική υπόθεση είναι η 

 

Ηο: Η μεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) την Υ 

  

και  η εναλλακτική  

 

Ηα: Η μεταβλητή Χ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) την Υ 

 

και 

 

Ηο: Η μεταβλητή Υ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) την Χ 

 

και  η εναλλακτική  

 

Ηα: Η μεταβλητή Υ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) την Χ 

 

 

 

7.2 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

 

 

Επειδή έχουμε δεν έχουμε συνολοκληρωμένο διάνυσμα, θα προχωρήσω 

κατευθείαν στον έλεγχο της αιτιότητας κατά Granger. 

Από τον έλεγχο της αιτιότητας μπορούμε να αναλύσουμε την ακριβή σχέση των 

Δαπανών Εκπαίδευσης  και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Δηλαδή, 

εξετάζουμε και την υπόθεση Wagner ότι η αύξηση των δαπανών επιδρά θετικά 

στην ανάπτυξη αλλά και εκείνη του Keynes,όπου η κατεύθυνση της σχέσης είναι 

αντίθετη. Έχοντας δύο χρονικές υστερήσεις τα αποτελέσματα του ελέγχου 

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

 

 



 
91 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 07/16/12   Time: 10:04 
Sample: 1960 2007 
Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  DGDP does not Granger Cause DEDU 46  0.11488  0.73630 
  DEDU does not Granger Cause DGDP  0.19785  0.65870 

 

Πίνακας 7.1: Έλεγχος αιτιότητας των Δαπανών Εκπαίδευσης και  
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

 

7.3 Συμπεράσματα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάστηκε το ερώτημα κατά πόσο μία μεταβλητή αιτιάται 

μία άλλη ή είναι ανεξάρτητη από τις άλλες. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger έδειξαν πως σε επίπεδο σημαντικότητας 5% 

και 10%  προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση αιτιότητας ανάμεσα στις  

Δαπάνες Εκπαίδευσης   και στο Ακαθάριστο   Εγχώριο Προϊόν δηλαδή οι 

μεταβλητές φαίνεται να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Αυτό επιβεβαιώνεται από 

τις  τιμές των δυο probabilities οι οποίες είναι   0.73630  και   0.65870.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια έρευνα για την σχέση των Δαπανών  

Εκπαίδευσης  και Ακαθάριστου  Εγχώριου Προϊόντος  στην  Ελλάδα. Βασίστηκε 

σε ετήσια στοιχεία που πάρθηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

(International Monetary Fund).  και αφορούν την χρονική περίοδο 1960-2007.  

Έτσι στο υπόδειγμα που μελετάμε στην παρούσα έρευνα συμπεραίνουμε ότι δεν 

ισχύει η υπόθεση της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης , κάτι το οποίο συμβαίνει 

αρκετά συχνά στην ανάλυση οικονομικών φαινομένων που χρησιμοποιούν 

χρονοσειρές. Επίσης  οι τιμές των καταλοίπων δεν παρουσιάζουν πρόβλημα 

ετεροσκεδαστικότητας  και   κατανέμονται σύμφωνα με την κανονική κατανομή. 

Στο υπόδειγμα υπάρχουν επίσης φαινόμενα ARCH καθώς και αυτοσυσχέτιση στα 

κατάλοιπα σύμφωνα με τον έλεγχο  για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης   με τη 

διαδικασία του Breusch-Godfrey και  με τον έλεγχο των Durbin-Watson. Επίσης 

σύμφωνα με τον έλεγχο Ramsey  η εξειδίκευση του υποδείγματος δεν είναι σωστή. 

 

Όπως φάνηκε και από τον έλεγχο των Dickey-Fuller  αλλά και από τον έλεγχο των 

Philips Perron  οι μεταβλητές που συμμετέχουν στην έρευνά μας είναι στάσιμες 

στις πρώτες διαφορές. Στη συνέχεια έγιναν οι έλεγχοι των Engle-Granger και 

Johansen για τη συνολοκλήρωση όπου και οι δύο έλεγχοι επιβεβαιώνουν την μη 
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ύπαρξη ενός συνολοκληρωμένου διανύσματος. Εφόσον δεν υπάρχει μακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας  άρα δεν υπάρχει και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας (error 

correction model). Τέλος, σύμφωνα με τον έλεγχο για την αιτιότητα κατά Granger 

φαίνεται να μην υπάρχει αιτιακή σχέση από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν προς  

τις Δαπάνες Εκπαίδευσης ενώ υπάρχει μια χαλαρή αιτιατή μονόδρομη σχέση 

αιτιότητας από  τις  Δαπάνες Εκπαίδευσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 

 

8.1  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η παρούσα  μελέτη ελέγχει την ισχύ του νόμου του Wagner και την ύπαρξη 

συνολοκλήρωσης μεταξύ των δαπανών εκπαίδευσης  και της οικονομικής 

ανάπτυξης στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα 1960-2007, με τη χρήση μιας 

μορφής γραμμικής εξίσωσης. Μελλοντική έρευνα μπορεί να εξετάσει και τις άλλες 

μορφές εξίσωσης καθώς και την παλινδρόμηση με ανεξάρτητη μεταβλητή το 

Ακαθάριστο  Εγχώριο Προϊόν και εξαρτημένη τις Δαπάνες Εκπαίδευσης.  Σίγουρα 

η επιλογή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος καθώς θα μπορούσε να συμβάλει 

περαιτέρω στα αποτελέσματα τα οποία θα παίρναμε. 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ) 
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ΕΤΗ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

(EDU) 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 

ΕΓΧΩΡΙΟ  

ΠΡΟΪΟΝ 

(GDP) 

1960 1.61 3419 

1961 1.64 3850 

1962 1.66 3844 

1963 1.65 4268 

1964 1.67 4676 

1965 1.69 5148 

1966 1.74 5417 

1967 1.71 5671 

1968 1.7 6075 

1969 1.82 6757 

1970 1.84 7315 

1971 1.92 7916 

1972 1.96 8602 

1973 1.88 9261 

1974 1.81 8648 

1975 1.73 9094 

1976 1.77 9605 

1977 1.8 9718 

1978 1.83 10296 

1979 1.88 10508 

1980 1.91 10465 

1981 1.99 10216 

1982 1.99 10041 

1983 1.99 9875 

1984 2.16 10024 

1985 2.35 10232 

1986 2.18 10256 

1987 2.18 10003 

1988 2.23 10411 

1989 2.4 10772 

1990 2.41 10717 

1991 2.5 10869 

1992 2.67 10824 

1993 2.73 10554 

1994 2.41 10676 

1995 2.87 10816 
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Πηγή : Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

(International Monetary Fund).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 2.82 10995 

1997 2.73 11324 

1998 2.66 11641 

1999 2.8 11987 

2000 2.92 12483 

2001 3.05 13005 

2002 3.09 13466 

2003 3.12 14098 

2004 3.34 14692 

2005 3.46 15198 

2006 3.54 15771 

2007 3.63 16234 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕVIEWS 

Εκτίμηση   παλινδρόμησης 

 

Dependent Variable: EDU 

Method: Least Squares 

Date: 05/03/12   Time: 14:50 

Sample: 1960 2007 

Included observations: 48 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.691848 0.133467 5.183655 0.0000 

GDP 0.000163 1.31E-05 12.48860 0.0000 

R-squared 0.772238     Mean dependent var 2.280000 

Adjusted R-squared 0.767287     S.D. dependent var 0.581926 

S.E. of regression 0.280723     Akaike info criterion 0.337880 

Sum squared resid 3.625060     Schwarz criterion 0.415847 

Log likelihood -6.109128     F-statistic 155.9652 

Durbin-Watson stat 0.175950     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

Έλεγχος ύπαρξης αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης 

 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 177.6080     Probability 0.000000 
Obs*R-squared 38.29685     Probability 0.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/07/12   Time: 18:19 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.008279 0.060674 -0.136453 0.8921 
GDP 1.41E-06 5.93E-06 0.238453 0.8126 

RESID(-1) 0.904315 0.067856 13.32697 0.0000 

R-squared 0.797851     Mean dependent var -5.23E-16 



 
103 

Adjusted R-squared 0.788867     S.D. dependent var 0.277721 
S.E. of regression 0.127611     Akaike info criterion -1.219203 
Sum squared resid 0.732803     Schwarz criterion -1.102253 
Log likelihood 32.26087     F-statistic 88.80401 
Durbin-Watson stat 2.133001     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλεγχος του White για ετεροσκεδαστικότητα 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.154674     Probability 0.857148 
Obs*R-squared 0.327719     Probability 0.848861 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 05/07/12   Time: 18:21 
Sample: 1960 2007 
Included observations: 48 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.031584 0.081426 0.387891 0.6999 
GDP 9.77E-06 1.76E-05 0.555418 0.5814 

GDP^2 -4.90E-10 9.13E-10 -0.536711 0.5941 



 
104 

R-squared 0.006827     Mean dependent var 0.075522 
Adjusted R-squared -0.037314     S.D. dependent var 0.078428 
S.E. of regression 0.079878     Akaike info criterion -2.156182 
Sum squared resid 0.287119     Schwarz criterion -2.039232 
Log likelihood 54.74836     F-statistic 0.154674 
Durbin-Watson stat 0.389037     Prob(F-statistic) 0.857148 

 

 

Έλεγχος για ύπαρξη φαινομένων ARCH 

ARCH Test: 

F-statistic 83.96532     Probability 0.000000 
Obs*R-squared 30.60024     Probability 0.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 05/07/12   Time: 18:23 
Sample(adjusted): 1961 2007 
Included observations: 47 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.013902 0.009525 1.459590 0.1513 
RESID^2(-1) 0.802746 0.087605 9.163259 0.0000 

R-squared 0.651069     Mean dependent var 0.074357 
Adjusted R-squared 0.643315     S.D. dependent var 0.078855 
S.E. of regression 0.047095     Akaike info criterion -3.231695 
Sum squared resid 0.099806     Schwarz criterion -3.152965 
Log likelihood 77.94484     F-statistic 83.96532 
Durbin-Watson stat 2.066026     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

Έλεγχος Ramsey για το σωστό καθορισμό του υποδείγματος 

 

 

 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 31.24980     Probability 0.000001 
Log likelihood ratio 25.31291     Probability 0.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: EDU 
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Method: Least Squares 
Date: 05/07/12   Time: 18:24 
Sample: 1960 2007 
Included observations: 48 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.539859 0.183735 8.380863 0.0000 
GDP -0.000218 6.88E-05 -3.161806 0.0028 

FITTED^2 0.524561 0.093837 5.590152 0.0000 

R-squared 0.865583     Mean dependent var 2.280000 
Adjusted R-squared 0.859609     S.D. dependent var 0.581926 
S.E. of regression 0.218041     Akaike info criterion -0.147805 
Sum squared resid 2.139386     Schwarz criterion -0.030855 
Log likelihood 6.547327     F-statistic 144.8892 
Durbin-Watson stat 0.300000     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

 

 

 

Έλεγχος Dickey-Fuller για EDU 

Με σταθερά 

 

Null Hypothesis: EDU has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.250450  0.9999 

Test critical values: 1% level  -3.584743  
 5% level  -2.928142  
 10% level  -2.602225  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EDU) 
Method: Least Squares 
Date: 05/07/12   Time: 18:34 
Sample(adjusted): 1963 2007 
Included observations: 45 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

EDU(-1) 0.076804 0.034128 2.250450 0.0298 
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D(EDU(-1)) -0.408890 0.158621 -2.577781 0.0136 
D(EDU(-2)) -0.340691 0.155639 -2.188983 0.0343 

C -0.099996 0.075010 -1.333088 0.1899 

R-squared 0.188448     Mean dependent var 0.043778 
Adjusted R-squared 0.129066     S.D. dependent var 0.116586 
S.E. of regression 0.108802     Akaike info criterion -1.513882 
Sum squared resid 0.485355     Schwarz criterion -1.353290 
Log likelihood 38.06235     F-statistic 3.173491 
Durbin-Watson stat 2.137496     Prob(F-statistic) 0.034130 

 

 

Σταθερά και τάση 

 

Null Hypothesis: EDU has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.636715  0.7630 

Test critical values: 1% level  -4.165756  
 5% level  -3.508508  
 10% level  -3.184230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EDU) 
Method: Least Squares 
Date: 05/07/12   Time: 18:36 
Sample(adjusted): 1961 2007 
Included observations: 47 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

EDU(-1) -0.148075 0.090471 -1.636715 0.1088 
C 0.195566 0.125244 1.561477 0.1256 

@TREND(1960) 0.007532 0.003647 2.065156 0.0448 

R-squared 0.105871     Mean dependent var 0.042979 
Adjusted R-squared 0.065229     S.D. dependent var 0.114092 
S.E. of regression 0.110308     Akaike info criterion -1.509373 
Sum squared resid 0.535389     Schwarz criterion -1.391278 
Log likelihood 38.47026     F-statistic 2.604963 
Durbin-Watson stat 2.334071     Prob(F-statistic) 0.085271 

 

Έλεγχος Dickey-Fuller για EDU στις πρώτες διαφορές 
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Με σταθερά 

 

 

Null Hypothesis: D(EDU) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.233546  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.581152  
 5% level  -2.926622  
 10% level  -2.601424  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EDU,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/07/12   Time: 18:39 
Sample(adjusted): 1962 2007 
Included observations: 46 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(EDU(-1)) -1.214566 0.147514 -8.233546 0.0000 
C 0.052263 0.017902 2.919356 0.0055 

R-squared 0.606409     Mean dependent var 0.001304 
Adjusted R-squared 0.597464     S.D. dependent var 0.179575 
S.E. of regression 0.113933     Akaike info criterion -1.463915 
Sum squared resid 0.571148     Schwarz criterion -1.384409 
Log likelihood 35.67004     F-statistic 67.79129 
Durbin-Watson stat 2.084438     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

 

 

 

 

 

Σταθερά και τάση 
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Null Hypothesis: D(EDU) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.110194  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.175640  
 5% level  -3.513075  
 10% level  -3.186854  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EDU,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/07/12   Time: 18:42 
Sample(adjusted): 1963 2007 
Included observations: 45 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(EDU(-1)) -1.682692 0.236659 -7.110194 0.0000 
D(EDU(-1),2) 0.314918 0.147935 2.128761 0.0393 

C -0.011708 0.034660 -0.337797 0.7372 
@TREND(1960) 0.003358 0.001311 2.561507 0.0142 

R-squared 0.676028     Mean dependent var 0.001556 
Adjusted R-squared 0.652323     S.D. dependent var 0.181596 
S.E. of regression 0.107077     Akaike info criterion -1.545859 
Sum squared resid 0.470081     Schwarz criterion -1.385267 
Log likelihood 38.78182     F-statistic 28.51804 
Durbin-Watson stat 2.123930     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

 

Έλεγχος Dickey-Fuller για GDP 

Με σταθερά 

 

Null Hypothesis: GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.130619  0.9397 
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Test critical values: 1% level  -3.581152  
 5% level  -2.926622  
 10% level  -2.601424  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GDP) 
Method: Least Squares 
Date: 05/07/12   Time: 18:44 
Sample(adjusted): 1962 2007 
Included observations: 46 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

GDP(-1) -0.001923 0.014723 -0.130619 0.8967 
D(GDP(-1)) 0.379764 0.141495 2.683933 0.0103 

C 185.9756 152.5587 1.219043 0.2295 

R-squared 0.143486     Mean dependent var 269.2174 
Adjusted R-squared 0.103648     S.D. dependent var 303.0306 
S.E. of regression 286.8968     Akaike info criterion 14.21912 
Sum squared resid 3539321.     Schwarz criterion 14.33838 
Log likelihood -324.0397     F-statistic 3.601750 
Durbin-Watson stat 2.032126     Prob(F-statistic) 0.035792 

 

Σταθερά και τάση 

Null Hypothesis: GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 7 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.114405  0.1169 

Test critical values: 1% level  -4.205004  
 5% level  -3.526609  
 10% level  -3.194611  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GDP) 
Method: Least Squares 
Date: 05/07/12   Time: 18:46 
Sample(adjusted): 1968 2007 
Included observations: 40 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

GDP(-1) -0.198340 0.063685 -3.114405 0.0040 
D(GDP(-1)) 0.311774 0.158269 1.969896 0.0581 
D(GDP(-2)) 0.116702 0.167669 0.696025 0.4918 
D(GDP(-3)) 0.359622 0.163343 2.201636 0.0355 
D(GDP(-4)) -0.043750 0.171312 -0.255383 0.8002 
D(GDP(-5)) 0.087493 0.168200 0.520173 0.6068 
D(GDP(-6)) 0.280948 0.164976 1.702969 0.0989 
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D(GDP(-7)) 0.266192 0.168737 1.577557 0.1252 
C 896.4126 325.6156 2.752978 0.0099 

@TREND(1960) 40.71253 12.61408 3.227546 0.0030 

R-squared 0.469977     Mean dependent var 264.0750 
Adjusted R-squared 0.310970     S.D. dependent var 319.0879 
S.E. of regression 264.8680     Akaike info criterion 14.20866 
Sum squared resid 2104652.     Schwarz criterion 14.63088 
Log likelihood -274.1732     F-statistic 2.955699 
Durbin-Watson stat 2.109925     Prob(F-statistic) 0.012261 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλεγχος Dickey-Fuller για GDP στις πρώτες διαφορές 

Με σταθερά 

 

 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.968123  0.2994 

Test critical values: 1% level  -3.588509  
 5% level  -2.929734  
 10% level  -2.603064  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GDP,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/07/12   Time: 18:47 
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Sample(adjusted): 1964 2007 
Included observations: 44 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(GDP(-1)) -0.366714 0.186326 -1.968123 0.0560 
D(GDP(-1),2) -0.299310 0.182262 -1.642192 0.1084 
D(GDP(-2),2) -0.276882 0.149809 -1.848229 0.0720 

C 104.7013 64.19234 1.631057 0.1107 

R-squared 0.357286     Mean dependent var 0.886364 
Adjusted R-squared 0.309082     S.D. dependent var 332.5265 
S.E. of regression 276.4009     Akaike info criterion 14.16809 
Sum squared resid 3055898.     Schwarz criterion 14.33029 
Log likelihood -307.6980     F-statistic 7.412020 
Durbin-Watson stat 1.953727     Prob(F-statistic) 0.000463 

 

 

 

 

 

 

 

Σταθερά και τάση 

 

 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.922535  0.6260 

Test critical values: 1% level  -4.180911  
 5% level  -3.515523  
 10% level  -3.188259  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GDP,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/07/12   Time: 18:48 
Sample(adjusted): 1964 2007 
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Included observations: 44 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(GDP(-1)) -0.362595 0.188603 -1.922535 0.0619 
D(GDP(-1),2) -0.303429 0.184501 -1.644586 0.1081 
D(GDP(-2),2) -0.281362 0.151829 -1.853150 0.0714 

C 69.89782 108.9124 0.641780 0.5248 
@TREND(1960) 1.323490 3.326629 0.397847 0.6929 

R-squared 0.359884     Mean dependent var 0.886364 
Adjusted R-squared 0.294231     S.D. dependent var 332.5265 
S.E. of regression 279.3557     Akaike info criterion 14.20949 
Sum squared resid 3043546.     Schwarz criterion 14.41224 
Log likelihood -307.6089     F-statistic 5.481608 
Durbin-Watson stat 1.960935     Prob(F-statistic) 0.001337 

 

 

 

 

 

Μέθοδος Engle-Granger 

 

 

Έλεγχος στασιμότητας των καταλοίπων 

Με έλεγχο του Dickey-Fuller 

 

Null Hypothesis: MAR has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.582030  0.1060 

Test critical values: 1% level  -2.615093  
 5% level  -1.947975  
 10% level  -1.612408  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(MAR) 
Method: Least Squares 
Date: 05/20/12   Time: 14:01 
Sample(adjusted): 1961 2007 
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Included observations: 47 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

MAR(-1) -0.096429 0.060953 -1.582030 0.1205 

R-squared 0.051453     Mean dependent var -0.001459 
Adjusted R-squared 0.051453     S.D. dependent var 0.117744 
S.E. of regression 0.114675     Akaike info criterion -1.472380 
Sum squared resid 0.604918     Schwarz criterion -1.433015 
Log likelihood 35.60092     Durbin-Watson stat 2.357747 

 

 

 

 

 

 

 

Με έλεγχο του Phillips-Perron 

 

 

Null Hypothesis: MAR has a unit root 
Exogenous: None 
Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.491659  0.1256 

Test critical values: 1% level  -2.615093  
 5% level  -1.947975  
 10% level  -1.612408  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  0.012871 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011062 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(MAR) 
Method: Least Squares 
Date: 05/20/12   Time: 14:04 
Sample(adjusted): 1961 2007 
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Included observations: 47 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

MAR(-1) -0.096429 0.060953 -1.582030 0.1205 

R-squared 0.051453     Mean dependent var -0.001459 
Adjusted R-squared 0.051453     S.D. dependent var 0.117744 
S.E. of regression 0.114675     Akaike info criterion -1.472380 
Sum squared resid 0.604918     Schwarz criterion -1.433015 
Log likelihood 35.60092     Durbin-Watson stat 2.357747 

 

 

 

 

Τάξη του VAR υποδείγματος 

 

VAR Lag Order Selection Criteria 
Endogenous variables: GDP EDU  
Exogenous variables: C  
Date: 05/06/12   Time: 19:18 
Sample: 1960 2007 
Included observations: 43 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -400.2379 NA   457258.1  18.70874  18.79066  18.73895 
1 -271.0699   240.3126*  1355.155  12.88697   13.13272*   12.97760* 
2 -265.8943  9.147561  1285.177  12.83229  13.24187  12.98333 
3 -261.2024  7.856127  1249.132  12.80011  13.37353  13.01157 
4 -256.3910  7.608757   1210.969*   12.76237*  13.49962  13.03425 
5 -254.8079  2.356216  1369.600  12.87479  13.77587  13.20708 

 

 

 

VAR Υπόδειγμα 

 

Vector Autoregression Estimates 
 Date: 05/06/12   Time: 19:23 
 Sample(adjusted): 1961 2007 
 Included observations: 47 after adjusting 
        endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 GDP EDU 
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GDP(-1)  0.941589  1.34E-05 
  (0.02830)  (1.1E-05) 
 [ 33.2697] [ 1.20800] 
   

EDU(-1)  353.7206  0.965351 
  (154.659)  (0.06051) 
 [ 2.28710] [ 15.9547] 
   

C  37.45396 -0.007504 
  (181.936)  (0.07118) 
 [ 0.20586] [-0.10543] 

 R-squared  0.991196  0.963226 
 Adj. R-squared  0.990796  0.961555 
 Sum sq. resids  3713928.  0.568431 
 S.E. equation  290.5296  0.113661 
 F-statistic  2476.912  576.2535 
 Log likelihood -331.7103  37.06291 
 Akaike AIC  14.24299 -1.449486 
 Schwarz SC  14.36108 -1.331391 
 Mean dependent  9879.021  2.294255 
 S.D. dependent  3028.322  0.579684 

 Determinant Residual 
Covariance 

 1052.652 

 Log Likelihood (d.f. adjusted) -296.9183 
 Akaike Information Criteria  12.89014 
 Schwarz Criteria  13.12633 

 

 

Johansen and Juselliu’s Cointegration Test Results 

 

Date: 05/20/12   Time: 14:17 
Sample(adjusted): 1962 2007 
Included observations: 46 after adjusting endpoints 
Trend assumption: Linear deterministic trend 
Series: EDU GDP  
Lags interval (in first differences): 1 to 1 

      
Unrestricted Cointegration Rank Test 
      

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value  

      

None  0.108060  7.642242  15.41  20.04  
At most 1  0.050461  2.381830   3.76   6.65  

      

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
 Trace test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 
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Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value  

      

None  0.108060  5.260412  14.07  18.63  
At most 1  0.050461  2.381830   3.76   6.65  

      

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

      
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
      

EDU GDP     
-2.839851  0.000692     
 2.677251 -0.000163     

      

      
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  
      

D(EDU)  0.024863  0.017594    
D(GDP) -59.75549  47.06783    

      

      
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -284.4968   
      

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 
EDU GDP     

 1.000000 -0.000244     
  (5.6E-05)     
      

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 
D(EDU) -0.070607     

  (0.04645)     
D(GDP)  169.6967     

  (118.699)     
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Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

 

 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 07/16/12   Time: 10:04 
Sample: 1960 2007 
Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  DGDP does not Granger Cause DEDU 46  0.11488  0.73630 
  DEDU does not Granger Cause DGDP  0.19785  0.65870 

 

 


